
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:
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
Predpokladaná hodnota zákazky:
833 333,00 Eur bez DPH

b) Použitý postup zadávania zákazky:
verejná súťaž
c)

Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie:
dňa 29.03.2013 pod značkou 2013/S 063-105852
vo Vestníku verejného obstarávania:
č. 63/2013 zo dňa 29.03.2013 pod značkou 4791 – MSS

d) Identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neuplatňuje sa.
Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. WALLENBERG, s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
2. PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Z tohto procesu verejného obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Z tohto procesu verejného obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač z dôvodu
predloženia 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:
WALLENBERG, s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
Celková cena za predmet zákazky: Neuplatňuje sa.
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 (najnižšia cena).
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať
tretím osobám, ak je známy: Neuplatňuje sa.
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:
Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky na predmet zákazky
Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne
Verejný obstarávateľ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava (ďalej
len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
uverejneným dňa 29.03.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 63/2013 pod číslom
4791-MSS a dňa 29.03.2013 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom
2013/S 063-105852 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) v súlade
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení platnom v čase vyhlásenia zákazky (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) verejnú súťaž na predmet zákazky Technická asistencia pre rozvojové
iniciatívy Sociálnej poisťovne. Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
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.
Podľa § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ je
povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije
pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Podľa bodu II.1.5) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa bodu 2.1 časti
A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov na predmetnú zákazku predmetom
zákazky je poskytovanie služieb technickej asistencie pre rozvojové iniciatívy Sociálnej
poisťovne realizované prostredníctvom národných projektov financovaných z prostriedkov
Operačného programu informatizácia spoločnosti...
Podľa bodu III.1.2) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa bodu 4.1 časti
A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov na predmetnú zákazku predmet zákazky
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bude z väčšej časti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Operačného
programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmetnú zákazku
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 súčasnosti sú
schválené a pridelené finančné prostriedky pre rozsah elektronických služieb národného
projektu „Elektronické služby Sociálnej poisťovne“ (NP1) v rozsahu 34 mil. EUR s DPH
a národného projektu „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb
na úseku sociálneho poistenia“ (NP2) s rozsahom 12 mil. EUR s DPH. Finančné
zabezpečenie z fondov OPIS pre národný projekt „Elektronické služby podporujúce
realizáciu programu UNITAS v rozsahu kompetencií Sociálnej poisťovne“ (NP3)
s predpokladaným rozsahom 6 mil. EUR s DPH, je v súčasnosti predmetom rokovaní
medzi Sociálnou poisťovňou a MF SR. Realizácia národných projektov vrátane refundácie
ich nákladov musí byť ukončená najneskôr 31.12.2015.
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je subjekt verejnej správy
povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia. Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je z pohľadu finančnej kontroly nevyhnutné
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
financiami a realizácii finančnej operácie.
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.
Národné projekty „Elektronické služby Sociálnej poisťovne“ a „Elektronické služby Sociálnej
poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“ mali byť realizované
ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky Integrovaný
informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho
poistenia zadávanej postupom súťažného dialógu. Verejný obstarávateľ zrušil oznámením
o výsledku verejného obstarávania uverejneným dňa 14.12.2016 vo Vestníku verejného
obstarávania č. 243/2016 pod číslom 16708-VDS a dňa 13.12.2016 v Dodatku k Úradnému
vestníku Európskej únie pod číslom 2016/S 240-437745 verejné obstarávanie na predmet
tejto zákazky.
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania predpokladal, že predmet
zákazky Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu
výkonu sociálneho poistenia v rozsahu implementácie komplexného riešenia IISSP a jeho
uvedenie do prevádzky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prípadne z obdobných fondov EÚ.
Programové obdobie 2007 – 2013 bolo ukončené v čase, kedy proces verejného
obstarávania na predmet zákazky Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne
podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia nebol z objektívnych príčin
skončený. Verejný obstarávateľ z dôvodu viazanosti predmetu zákazky Technická
asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne na predmet zákazky Integrovaný
informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho
poistenia nepristúpil k podpisu Zmluvy o dielo na poskytovanie služieb technickej asistencie
pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne realizované prostredníctvom národných
projektov financovaných z prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti
(OPIS), ktorá mala byť výsledkom postupu zadávania tejto zákazky skôr z dôvodu
prebiehajúceho procesu verejného obstarávania na predmet zákazky Integrovaný
informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho
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poistenia, ktorý bol zrušením použitého postupu zadávania zákazky ukončený v tomto
čase.
Realizácia národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vrátane
refundácie ich nákladov musela byť ukončená najneskôr do 31.12.2015. Nakoľko tieto
národné projekty realizované neboli, nedošlo ani k refundácii ich nákladov, a teda
u verejného obstarávateľa nenastala ani potreba poskytovania služieb, ktoré sú predmetom
tejto zákazky. Verejný obstarávateľ prihliada na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť
a účelnosť použitia finančných prostriedkov, nakoľko v čase od vyhlásenia a priebehu
verejného obstarávania sa okrem vyššie uvedených okolností týkajúcich sa
opodstatnenosti a potreby predmetu zákazky zmenili aj okolnosti týkajúce sa spôsobu
financovania predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ v záujme dodržania princípov zákona o verejnom obstarávaní a
v záujme hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi na základe vyššie
uvedených dôvodov, skutočností a zmien okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie verejné obstarávanie ruší.
Potreba poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky v aktuálnej situácii a za
aktuálnych, vyššie popísaných okolností nie je pre verejného obstarávateľa opodstatnená
a v záujme zachovania princípov zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu
hospodárnosti a nediskriminácie a na základe uvedených dôvodov využíva svoje zákonné
možnosti na zrušenie verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že
na pôvodný predmet zákazky nebude vyhlásené verejné obstarávanie žiadnym z postupov
vo verejnom obstarávaní.
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