OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844878
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Priemyselná 2
Kontaktná osoba: Ing. Ján Beňo
Telefón: +421 255423069
Fax: +421 255423005
Email: info@nku.gov.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zavedenie národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (RKIS NKÚ SR), prostredníctvom návrhu, vývoja, komplexnej implementácie
vrátane testovania, nastavenia komunikačných ciest s externými systémami, integrácia s internými systémami verejnej
správy a podporou nových modulov komplexného štandardizovaného RKIS NKÚ SR. Integrálnou súčasťou zákazky bude
aj implementácia nových modulov a všeobecne použiteľných elektronických služieb, ako aj rozvoj súčasných
elektronických služieb eGovermentu.
Zavedenie nových systémov/modulov RKIS NKÚ SR bude slúžiť na dosiahnutie cieľov projektu a to zvýšenie
informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch z dôvodov transparentnosti fungovania verejnej
správy, zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s
verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR, zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných
procesov subjektov podliehajúcich kontrole, stimulácia medzinárodnej spolupráce. Zavedenie RKIS NKÚ SR bude slúžiť
na dosiahnutie cieľov projektu implementácie a efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia
eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi
informačných systémov verejnej správy a rezortom úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Doplnkový slovník: JA15-3, JA16-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32571000-6, 48000000-8, 72211000-7, 72212217-3, 72212422-3, 72222000-7, 72222300-0,
72224000-1, 72227000-2, 72230000-6, 72246000-1, 72250000-2, 72260000-5, 72263000-6, 72267000-4,
72267100-0, 72300000-8, 80531200-7, 92312212-0, 30210000-4

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Súťažný dialóg
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 553
2013-553
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 074-123803
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
12.04.2013
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ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)

VI.3.4)
VI.3.5)

VI.3.6)
VI.4)
VI.5)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO
SLUŽIEB
Namiesto: Predmetom zákazky je zavedenie národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému
Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (RKIS NKÚ SR), prostredníctvom návrhu, vývoja, komplexnej implementácie
vrátane testovania, nastavenia komunikačných ciest s externými systémami, integrácia s internými systémami verejnej
správy a podporou nových modulov komplexného štandardizovaného RKIS NKÚ SR. Integrálnou súčasťou zákazky bude
aj implementácia nových modulov a všeobecne použiteľných elektronických služieb, ako aj rozvoj súčasných
elektronických služieb eGovermentu.
Zavedenie nových systémov/modulov RKIS NKÚ SR bude slúžiť na dosiahnutie cieľov projektu a to zvýšenie
informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch z dôvodov transparentnosti fungovania verejnej
správy, zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s
verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR, zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných
procesov subjektov podliehajúcich kontrole, stimulácia medzinárodnej spolupráce. Zavedenie RKIS NKÚ SR bude slúžiť
na dosiahnutie cieľov projektu implementácie a efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia
eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi
informačných systémov verejnej správy a rezortom úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi
Viď: Predmetom zákazky je zavedenie národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (RKIS NKÚ SR) a súvisiacej infraštrukúry, prostredníctvom návrhu, vývoja,
komplexnej implementácie vrátane testovania, nastavenia komunikačných ciest s externými systémami, integrácia s
internými systémami verejnej správy a podporou nových modulov komplexného štandardizovaného RKIS NKÚ SR.
Integrálnou súčasťou zákazky bude aj implementácia nových modulov a všeobecne použiteľných elektronických služieb,
ako aj rozvoj súčasných elektronických služieb eGovermentu.
Zavedenie nových systémov/modulov RKIS NKÚ SR bude slúžiť na dosiahnutie cieľov projektu a to zvýšenie
informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch z dôvodov transparentnosti fungovania verejnej
správy, zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s
verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR, zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných
procesov subjektov podliehajúcich kontrole, stimulácia medzinárodnej spolupráce. Zavedenie RKIS NKÚ SR bude slúžiť
na dosiahnutie cieľov projektu implementácie a efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia
eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi
informačných systémov verejnej správy a rezortom úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi. Definícia podrobného opisu predmetu zákazky vznikne počas
rokovaní v prvej, prípadne v ďalšej/ích etape/ách súťažného dialógu a následne bude uvedená v záverečnom
informatívnom dokumente - súťažných podkladoch.
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Miesto, kde má byť text upravený: I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2 , 824 73 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Priemyselná 2, 824 73 Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. Ján Beňo
Mobil: +421 250114213
Telefón: +421 250114215
Email: jan.beno@nku.gov.sk
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 28.06.2013
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