Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1

Správa o zákazke
(podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

a)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Adresa: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
IČO: 30807484
Internetová stránka: www.socpoist.sk
Predmet zákazky:
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle
Predpokladaná hodnota zákazky:
5 540 000,00 EUR bez DPH

b) Použitý postup zadávania zákazky:
verejná súťaž
c)

Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
v Úradnom vestníku Európskej únie:
dňa 25.09.2013 pod značkou 2013/S 186-321090
vo Vestníku verejného obstarávania:
č. 187/2013 zo dňa 25.09.2013 pod značkou - 15852 MSS

d) Identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Pri verejnej súťaži sa neuplatňuje.
Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. SOFTEC, spol. s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava
2. InterWay, s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Z verejnej súťaže nebol vylúčený žiadny uchádzač.

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Komisia nevylúčila žiadneho uchádzača z procesu verejného obstarávania z dôvodu
mimoriadne nízkej ponuky.

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel
zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím
osobám, ak je známy:
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Identifikácia úspešného uchádzača:
InterWay, s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
Celková cena za predmet zákazky:
Cena bez DPH: 5 625 000,00 EUR
DPH 20%: 1 125 000,00 EUR
Cena s DPH: 6 750 000 Eur s DPH
Odôvodnenie výberu ponuky úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ponúkol najnižšiu cenu na základe
stanoveného kritéria (celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a po elektronickej
aukcii bol vyhodnotený ako úspešný.
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať
tretím osobám, ak je známy:
Subdodávky: 15 %
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Neuplatňuje sa.
i)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie
podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní:
Neuplatňuje sa.

j)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní:
Neuplatňuje sa.

k)

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Neuplatňuje sa.

Vypracovala: Ing. Helena Takácsová
V Bratislave dňa: 21.05.2014
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