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PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Národné osvetové centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164615
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  https://www.nocka.sk/

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

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
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
Prípravné trhové konzultácie - IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

II.1.2)    Hlavný kód CPV
72000000-5

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky je dodanie IS Manažmentu údajov pre oblasť neprofesionálneho
umenia (IS MUONU). Dodanie IS MUONU pozostáva z nasledovných častí: 
A.Realizácia IS  
- Prezentačná časť 
- Aplikačná časť 
- Integrácia IS MUONU na rezortné a mimorezortné IS

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

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Národné osvetové centrum, Nám SNP č.12, Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky je dodanie IS Manažmentu údajov pre oblasť neprofesionálneho
umenia (IS MUONU). Dodanie IS MUONU pozostáva z nasledovných častí: 
Realizácia IS  
- Prezentačná časť 
- Aplikačná časť 
- Integrácia IS MUONU na rezortné a mimorezortné IS

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.

II.3)    PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
26.10.2020

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

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

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Požiadavky na hospodárske subjekty: 
Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú zúčastniť
prípravných trhových konzultácií rozhodol požadovať nasledujúce požiadavky: 
1.Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne. 
2. Predloženie informácie/prezentácie hospodárskeho subjektu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti
má hospodársky subjekt v danej oblasti. 
3. Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt. 
4. Samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty (a/alebo ich zástupcovia, ktoré sú si vedomé
zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní). 
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/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428386. 
6. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.10.2020
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