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Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
2021/S 186-482854

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Národné osvetové centrum
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164615
Poštová adresa: Námestie SNP 12
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81234
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: osoba poverená VO
E-mail: vo@nocka.sk 
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nocka.sk/

I.3) Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja

II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:
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Prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") k predmetu zákazky ,,Zabezpečenie servisnej podpory a údržby 
pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja".
Predmetom zákazky ,,Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja" je.
1. Servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 2 roky (opcia).
1.1 Podpora IS CAIR
1.2.Údržba IS CAIR
2.Implementácia zmien
3.Poskytovanie služieb prevádzky a prístupnosti FIX prostredia

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko

II.2.4) Opis obstarávania:
Prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") k predmetu zákazky ,,Zabezpečenie servisnej podpory a údržby 
pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja".
Predmetom zákazky ,,Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja" je.
1. Servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 2 roky (opcia).
1.1 Podpora IS CAIR
1.2.Údržba IS CAIR
2.Implementácia zmien
3.Poskytovanie služieb prevádzky a prístupnosti FIX prostredia

II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") podľa § 25 zákona o 
verejnom obstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie 
predmetu zákazky u relevantných subjektov, stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, ako i stanovenia 
nediskriminačných podmienok.

II.3) Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
20/10/2021

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:
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1.Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií musí byť slobodné a 
vážne.
2. Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, a to najmä 
dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultácií so zreteľom na § 
25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
3.Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu prípravných trhových konzultácií elektronickú formu komunikácie 
prostredníctvom IS EVO a mailom na adresu uvedenú v bode I.1), t.j. ,,vo@nocka.sk "
4. Celá písomná komunikácia súvisiaca s prípravnými trhovými konzultáciami bude prebiehať výhradne 
elektronicky, na strane verejného obstarávateľa prostredníctvom adresy elektronickej pošty: vo@nocka.sk 
a na strane hospodárskeho subjektu prostredníctvom adresy elektronickej pošty, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 
Prihlasovací formulár
5. Verejný obstarávateľ vo svojom profile zverejní všetky informácie a dokumenty potrebné na oboznámenie 
sa s danou problematikou a informáciu o účasti v prípade, že hospodársky subjekt prejaví záujem o účasť na 
PTK. Informácie sprístupňuje na nasledovnom webovom linku: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/605/
order/434266

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/09/2021
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