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OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ 
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

Plánovaný postup verejného obstarávania na predmet zákazky: 

„Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:     Národné osvetové centrum 
Sídlo:    Nám. SNP č. 12 812 34 Bratislava 1  
IČO:    00164615  
DIČ:    2020829888  
web stránka:   www.nocka.sk  
E-mail:    vo@nocka.sk 
(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) 
 

2. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  
Národné osvetové centrum (ďalej „NOC“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 

25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: „Zabezpečeniu servisnej 

podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja“.  

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže 
pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho 
prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o 
radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov 
trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa 
ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp 
transparentnosti.  
Vo vzťahu k Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja 
pripravuje verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie 
záujemcov a odbornej verejnosti na účel prípravy následného verejného obstarávania, 
informovania hospodárskych subjektov a odborné konzultácie k požadovanému rozsahu a 
predmetu verejného obstarávania, stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, dobe 
realizácie, overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie 
predmetu zákazky, ako i stanovenia nediskriminačných podmienok.  
 
Do prípravných trhových konzultácií sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky 

subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných 

hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do prípravných trhových konzultácií, rozhodol 

požadovať nasledovné požiadavky: 

2.1.  Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií musí byť 
slobodné a vážne; 

2.2.   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;  
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2.3.  Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu prípravných trhových konzultácií elektronickú formu 
komunikácie prostredníctvom IS EVO a mailom na adresu uvedenú v bode č. 1;  

2.4.  Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych 

subjektov zverejní dokumenty a informácie o prípravných trhových konzultáciách v súvislosti 

s plánovaných postupom verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej 

zákazky v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre 

verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/private/organization/605/order/434266 

3. Priebeh prípravných trhových konzultácií:  
Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, prejaví  
svoj záujem zaslaním vyplnenej Prílohy č. 1 – Prihlasovací formulár a vyplnenej  Prílohy č. 2 - 
Okruh otázok, Prílohy č. 7 – Výkaz položiek pre stanovenie PHZ (predmetné súbory 
zverejnené dňa 25.11.2021) a Príloha č. 8 – Okruh otázok_PTK3 na adresu elektronickej pošty 
verejného obstarávateľa: vo@nocka.sk v termíne do 28.12.2021;  

3.2 V písomnej žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách verejný obstarávateľ od 
hospodárskeho subjektu žiada uvedenie identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné 
číslo, kontaktné osoby) a uvedenie adresy elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej bude 
na strane hospodárskeho subjektu obligatórne vykonávaná komunikácia s verejným 
obstarávateľom; 

3.2 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;  

Verejný obstarávateľ na svojom profile, zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas 
celého trvania prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, 
bez obmedzení prístupné, vrátane 

Zverejnené dňa 25.11.2021: 

    Príloha č. 1 – Prihlasovací formulár  

    Príloha č. 2 - Okruh otázok_PTK2  

    Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky_PTK2  

    Príloha č. 4 – Návrh podmienok účasti podľa § 34_PTK2  

    Príloha č. 5 – Zmluva o mlčanlivosti_PTK2  

    Príloha č. 6 – Zmluva o podpore prevádzky, údržby a rozvoji informačného systému_PTK2  

    Príloha č. 7 – Výkaz položiek pre stanovenie PHZ_PTK2 

Zverejnené dňa 22.12.2021: 

     Príloha č. 8 – Okruh otázok_PTK3 

3.3.  Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže 
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových 
konzultácií; Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša 
hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi;  

3.4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu 
prípravných trhových konzultácií kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude 
verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred;  

3.5.  Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku, 
verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk;  prekladanie 
a/alebo tlmočenie do cudzieho jazyka nebude zo strany verejného obstarávateľa 
zabezpečované 

3.6 Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu 
o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných 
trhových konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, 
prípadne úprave zadávacej dokumentácie.  

 

V Bratislave, dňa 21.12.2021 
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