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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454785-2016:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
2016/S 248-454785
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výsledky verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Sociálna poisťovňa, ústredie
30807484
29. augusta 8 a 10
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
813 63
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Takácsová
Telefón: +421 906171986
E-mail: helena.takacsova@socpoist.sk
Kód NUTS: SK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálne poistenie

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne.
Referenčné číslo: 11081/2016-BA

II.1.2)

Hlavný kód CPV
79421100

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
realizované prostredníctvom národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rozsahu:
a) poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci riadenia národných projektov,
b) poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci zabezpečenia refundácie nákladov na realizáciu
národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS),
c) podpora pri uplatňovaní metodiky riadenia projektu PRINCE2 a portfólia projektov.
Pozn.: Pod pojmom refundácia nákladov sa na účely tohto verejného obstarávania rozumie ich refundácia a/
alebo predfinancovanie a/alebo prefinancovanie).Podrobnejšie informácie o OPIS-e, dokumenty a podmienky
na zabezpečenie implementácie projektov financovaných z prostriedkov OPIS sú uverejnené na internetovej
adrese: www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk/opis.
II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
72224100
72224100
72224000
79200000
80532000
92312212

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústredie a pobočky verejného obstarávateľa.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
realizované prostredníctvom národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rozsahu:
a) poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci riadenia národných projektov,
b) poradenské služby a výkon vybraných činností v rámci zabezpečenia refundácie nákladov na realizáciu
národných projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS),
c) podpora pri uplatňovaní metodiky riadenia projektu PRINCE2 a portfólia projektov.
Pozn.: Pod pojmom refundácia nákladov sa na účely tohto verejného obstarávania rozumie ich refundácia a/
alebo predfinancovanie a/alebo prefinancovanie).Podrobnejšie informácie o OPIS-e, dokumenty a podmienky
na zabezpečenie implementácie projektov financovaných z prostriedkov OPIS sú uverejnené na internetovej
adrese: www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk/opis.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
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Číslo projektu alebo referenčné číslo: 21110120023; 21110120030.
II.2.14)

Doplňujúce informácie
Podrobnejšie informácie k predmetu zákazky a k spôsobu financovania zákazky sa nachádzali v Oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a presne boli uvedené v súťažných podkladoch.
Z dôvodu obmedzeného počtu znakov v časti II.2.4) tohto oznámenia, podrobnejšie informácie k predmetu
zákazky a k spôsobu financovania zákazky nie možné uviesť.

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 063-105852

IV.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý
postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Vzhľadom na časové rozmedzie medzi vyhlásením verejného obstarávania na predmetnú zákazku a odoslaním
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
a to najmä v súvislosti s viazanosťou predmetu tejto zákazky na národné projekty financované z Operačného
programu Informatizácia spoločnosti, ktoré verejným obstarávateľom nebudú realizované.
Kompletné znenie odôvodnenia zrušenia použitého postupu zadávania zákazky na predmet zákazky bude z
dôvodu obmedzeného počtu znakov v tomto oddiely oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnené
v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle www.uvo.gov.sk
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
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Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
platnom v čase vyhlásenia zákazky.

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/12/2016
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