Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Úrad pre verejné obstarávanie
Názov projektu:
Elektronické služby verejného obstarávania
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasný stav informatizácie na ÚVO nie je dostatočný. Je potrebné implementovať služby pre podporu
zautomatizovania spracovania údajov a správu jednotlivých registrov ako aj zjednodušenie zberu údajov a
oznámení používaných v rámci agend ÚVO, najmä vo VO. V Systéme Elektronického verejného obstarávania
(ďalej len „EVO") nie sú podporované všetky postupy VO a taktiež systém nepodporuje všetky fázy zákaziek. Z
tohto dôvodu je potrebné klásť hlavné požiadavky na podporu všetkých postupov a fáz VO v systéme EVO.
V oblasti zberu a spracovania údajov a oznámení je jedným z problémov nutnosť používateľa manuálne odosielať
oznámenia a kópie oznámení na ÚVO a taktiež samostatne aj Publikačnému úradu ES. Z toho pramení možná
nekonzistencia medzi oznámeniami zverejnenými v eVestníku ako aj na portáli Publikačného úradu ES.
V oblasti podpory realizovania elektronických postupov VO je potrebné rozšíriť systém o elektronizáciu služieb pre
podporu všetkých postupov a fáz VO.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Projekt Elektronické služby verejného obstarávania je na Slovensku unikátnym projektom, ktorý bude mať
univerzálne využitie v rámci celého územia NUTS I Slovenska. Projekt nie je opakovateľný pre iného žiadateľa,
keďže za dané úseky správy je zodpovedný v zmysle legislatívy Úrad pre verejné obstarávanie.
Výsledkom projektu bude efektívna a elektronická forma výkonu časti správy na úseku verejného obstarávania.
Elektronické služby verejného obstarávania prispejú k zvýšeniu efektívnosti a rozsahu poskytovaných služieb
cieľovým skupinám (občanom, podnikateľom a organizáciám verejnej správy). Zároveň sa výrazným spôsobom
zefektívni systém poskytovania potrebných informácií úseku verejného obstarávania, čo bude mať priamy vplyv na
zlepšenie komunikácie medzi poskytovateľmi služieb, tzn. Úradom pre verejné obstarávanie na jednej strane a ich
prijímateľmi na strane druhej.
Zavedenie elektronických služieb verejného obstarávania predstavuje jeden z kľúčových projektov informatizácie
verejnej správy. IS ÚVO bude časťou celkovej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy
(IISVS) a na efektívne poskytovanie elektronických služieb bude využívať služby iných ISVS.
c) Spôsob realizácie projektu
Aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Hlavné aktivity slúžia na zabezpečenie technickej
realizácie a budú vykonávané dodávateľsky, ako aj prostredníctvom projektového tímu ÚVO. Jedná sa o:
•
Rozšírenie a inovovanie Systému zberu údajov,
•
Rozšírenie a inovovanie IS centrálneho spracovania údajov,
•
Vybudovanie Publikačného portálu,
•
Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie systému EVO,
•
Vybudovanie spoločných podporných modulov,
•
Nasadenie spoločnej infraštruktúry,
•
Integrácia a zaistenie kompatibility,
•
Procesná analýza požiadaviek a potrieb.
Podpornými aktivitami sú „projektové riadenie" vykonávané projektovým tímom ÚVO v spolupráci s externým
dodávateľom, a to v súlade s metodikou PRINCE2 a „Zabezpečenie publicity a informovanosti" realizované
externým dodávateľom.
Úspešná realizácia projektu súvisí od naplnenia nasledovných predpokladov:
•
Obstaranie spoločnej infraštruktúry (HW).
•
Vzájomná integrácia a interoperabilita jednotlivých systémov a ich spoločnej funkcionality.
•
Vybudovanie a sprevádzkovanie spoločných modulov ÚPVS a infraštruktúry ÚPVS.
•
Projektové riadenie na zabezpečenie koordinácie všetkých aktivít.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu elektronizácie služieb VO je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie cieľového stavu
povinného využívania elektronických služieb VO. S ohľadom na subjekty využívajúce služby VO, ktorými sú na
jednej strane štátne orgány a na strane druhej externí užívatelia (občania, podnikatelia, ostatné orgány štátnej
správy), prinesie zaistenie plnej elektronizácie prínosy, akými sú výrazné zníženie administratívnych nákladov,
zefektívnenie celého procesu VO a zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zrealizovaním projektu sa dosiahnu nasledovné výsledky:
•
Elektronické oznámenia a údaje používané vo VO.
•
Nový systém zberu údajov.
•
Nový systém centrálneho spracovania údajov a príslušných registrov.
•
Automatizované zasielanie oznámení Publikačnému úradu ES.
•
Elektronické služby pre podprahové zákazky, rokovacie konania so zverejnením a bez zverejnenia a
elektronické aukcie a i.
•
Plnohodnotne dostupný publikačný portál ÚVO.
•
Získanie všetkých dostupných informácií z úradom spracovávaných agend.
•
Prístup k informáciám o obstarávaní a ostatným informáciám ÚVO.
•
Integrovaný systém ÚVO.
•
Kompatibilita a bezpečnosť informácií a údajov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Podporený IS bude spravovaný a prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie. Administratívne
zabezpečenie prevádzky bude v zodpovednosti Odboru IT a EVO v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi,
pričom ich zodpovednosť bude pozostávať predovšetkým v zachovaní pozície finančného a monitorovacieho
manažéra, ktorý bude pokračovať v zabezpečovaní svojich úloh vyplývajúcich z pravidiel čerpania Štrukturálnych
fondov. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly ÚVO. Návratnosť
investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená najmä na nepriamych
prínosoch vyplývajúcich z možnosti využívania elektronických služieb v rámci eGovernmentu. Celková návratnosť
investície podľa analýzy je 6 rokov.
Výška schválenej pomoci:
3 483 042,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 12.4.2010
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, S.Kubišová (náhradník), M.Malová (náhradník)
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

