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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt
Elektronické služby verejného obstarávania
Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické služby
verejného obstarávania. Ministerstvo je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Súčasný stav informatizácie na Úrade pre verejné obstarávanie nie je
dostatočný. Je potrebné implementovať služby pre podporu zautomatizovania
spracovania údajov a správu jednotlivých registrov ako aj zjednodušenie zberu údajov
a oznámení používaných vo verejnom obstarávaní. V Systéme Elektronického
verejného obstarávania (EVO) nie sú podporované všetky postupy zadávania zákazky
a taktiež systém nepodporuje všetky fázy verejného obstarávania. Z tohto dôvodu sú
kladené hlavne požiadavky na podporu všetkých postupov a fáz zadávania zákaziek
v systéme Elektronického verejného obstarávania (EVO).
Medzi ciele národného projektu teda patrí vybudovanie nových plne
integrovaných informačných systémov zberu údajov na báze webových služieb
a spracovania údajov. Tiež sa dobuduje, rozšíri a inovuje Informačný systém
Elektronického verejného obstarávania (EVO) pre podporu všetkých postupov a fáz
zadávania zákaziek, najmä fázy vyhodnocovania a eAukciu. Vybuduje sa jednotné
a vysoko dostupné webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie ako publikačný
portál úradu. Podporí sa tiež koncepčný pohľad pri činnostiach súvisiacich s verejným
obstarávaním.
Oprávneným žiadateľom je Úrad pre verejné obstarávanie. Projekt je zameraný
na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 3 485 400 eur
(105 mil. Sk) vrátane DPH.

Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 4. januára 2010. Výzvu
na projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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