           
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Zasadnutie č. 01/14

zápisnica – per rollam 03. - 14. februára 2014

Prítomní:









Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR Trnava,
RONA a.s.
Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku
Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska
Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

Neprítomní:




Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR

Program rokovania:
1. Návrh zmeny prílohy č. 1 súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej
postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej
a rozšírenej technickej podpory technológii ORACLE“
2. Návrh zmeny prílohy č. 4 súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej
postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“
Priebeh rokovania:
1. Návrh zmeny prílohy č. 1 súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke
zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Poskytovanie
štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológii ORACLE“
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 1/PR/2014
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
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schvaľuje
návrh zmeny prílohy č. 1 – Aukčný poriadok súťažných podkladov na predmet zákazky
„Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

1

sa
zúčastnili
8

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
3
0
8
0
0

2. Návrh zmeny prílohy č. 4 súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke
zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „Dodávka elektrickej
energie“
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 2/PR/2014
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
schvaľuje
návrh zmeny prílohy č. 4 – Aukčný poriadok súťažných podkladov na predmet zákazky
„Dodávka elektrickej energie“
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu
2

sa
zúčastnili
8

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
3
0
8
0
0

Rokovanie k predloženým materiálom bolo obnovené dňa 7. februára 2014 vzhľadom
na vznesené pripomienky predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne p. Richtera:
Na základe vykonanej administratívnej kontroly predloženej dokumentácie k zmene
prevádzkovateľa systému el. aukcie pre zákazky „dodávka el. energie“ a „poskytovanie
Oracle“ sú nasledovne vyjadrenia:
Dodávka el. energie
 nemáme pripomienky k predloženému materiálu a podmienky stanovené cez EVO
(dĺžka trvania e-aukcie, časové navýšenie, stabilizačná doba) sú nezmenené.
Odporúčame doplniť do bodu 8.8 posledná veta slovo „celková“ tj.: „…., ktorý ako
prvý predložil CELKOVÚ cenu s rovnakou hodnotou ako iný uchádzač“. Nakoľko
podľa bodu 6.2 sa pod jednotkovou cenou rozumie celková cena za predmet
zákazky v EUR.
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Poskytovanie ORACLE
 odporúčame doplniť nasledovné údaje do predloženého materiálu: dĺžku trvania
e-aukcie, časové navýšenie, stabilizačnú dobu,
 odporúčame doplniť do bodu 8.8 posledná veta slovo „celková“ tj.: „…., ktorý ako
prvý predložil CELKOVU cenu s rovnakou hodnotou ako iný uchádzač“. Nakoľko
podľa bodu 6.2 sa pod jednotkovou cenou rozumie celková cena za predmet
zákazky v EUR.
Doporučujeme doložiť k materiálom aj samotné metodické usmernenie UVO zo dňa
18.12.2013, nakoľko v zozname metodických usmernení zverejnených na web stránke UVO
sa nenachádza, ak bolo vydané priamo pre SP.
Prítomní:










Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR Trnava,
RONA a.s.
Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku
Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska
Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR

Neprítomní:



Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

Výsledky hlasovania formou per rollam k pripomienkam predsedu Dozornej rady SP:
sa
zúčastnili
9

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
2
0
9
0
0

Zapísala:
PhDr. Terézia Stiffelová
tajomníčka Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
V Bratislave, 14. február 2014
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