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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307775-2013:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
2013/S 178-307775
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
Žehrianska 9
Kontaktné miesto (miesta): Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Ivana Pichaničová PhD.
851 07 Bratislava-mestská časť Petržalka
SLOVENSKO
Telefón: +421 268260301
E-mail: ivana.pichanicova@nucem.sk
Fax: +421 268260242
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.nucem.sk
I.2)

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)

Hlavná činnosť
Vzdelávanie

1.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Opis
II.1.1)

Názov pridelený zákazke
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 9-2014.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Narodny ustav
certifikovanych merani vzdelavania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava.
Kód NUTS SK01

II.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

II.1.4)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 9-2014.

II.1.5)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72000000, 72311100, 72310000, 72314000, 72316000, 64120000

II.6)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)

Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1)

Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Vrátane DPH. Sadzba DPH (%) 20

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES
Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa
podmienok ustanovených v smernici: nie
Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s
presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici nie
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:
nie
Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne
stanovenými podmienkami uvedenými v smernici: áno
Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov: nie
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami: nie
Všetky ponuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom dialógu nesplnili podmienky alebo
boli neprijateľné. Rokovania sa uskutočnili iba s uchádzačmi, ktorí splnili kvalitatívne výberové kritériá: nie
Odôvodnenie: Podmienka použitia priameho rokovacieho konania:
§ 58 písm. j) – ide o nove služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných služieb
realizovaných pôvodným dodávateľom a:
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže;
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 4 zákona a);
3. informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky; a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
Skutkové vymedzenie: Predmetnú zákazku zadáva verejný obstarávateľ NÚCEM v súlade s ustanovením
§ 58 písm. j) zákona priamym rokovacím konaním. Ide o nové služby v rámci pôvodnej zákazky s názvom
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách, ktorá bola zadaná na
základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v úradnom vestníku EÚ/S S155 zo dňa
14.8.2012 pod značkou 259190-2012-SK (2012/S 155-259190) a vo vestníku č. 154/2012 zo dňa 11.8.2002 pod
značkou 09462-MSS. Nové služby spočívajú v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných služieb a verejný
obstarávateľ oslovuje na zabezpečenie ich realizácie pôvodného poskytovateľa zákazky. Nové služby s názvom
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 9-2014 sú v súlade
so základným projektom zákazky a pôvodná zákazka bola zadávaná postupom verejnej súťaže. Predpokladaná
hodnota celej pôvodnej zákazky bola určená podľa § 4 zákona a predstavovala celkovú sumu 1 853 000 EUR
bez DPH, pričom zahŕňala aj hodnotu opakovaných plnení, ktoré by mohli byť požadované v budúcnosti.
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bola zverejnená informácia, že si verejný obstarávateľ
vyhradzuje aplikáciu postupu podla § 58 ods.1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre plnenia v období 08/2013-11/2016.
Zmluva poskytovanie služieb na predmet zákazky Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na
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základných školách bola uzatvorená s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži spoločnosťou NUPSESO, a.s.
dňa 2.11.2012.
IV.2)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.2)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
05/2013

IV.3.2)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Ďalšie predchádzajúce uverejnenia
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 155-259190 z 14.8.2012

Oddiel V: Zadanie zákazky
Časť č.: 1 Názov: NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra
V.1)
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
V.2)

Informácie o ponukách

V.3)

Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky
NUPSESO, a.s.
36525791
Golianova 42
949 01 Nitra
SLOVENSKO
Telefón: +421 376542381

V.4)

Informácie o hodnote zákazky

V.5)

Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)

Doplňujúce informácie:
V.4) Informácie o hodnote zákazky:
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Mena: EUR
Bez DPH

VI.3)

Odvolacie konanie

VI.3.1)

Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
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Fax: +421 250264219
VI.3.2)

Podanie odvolania

VI.3.3)

Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.9.2013
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