
 

ZÁPISNICA Z PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ A PREDBEŽNÉHO 
ZAPOJENIA ZÁUJEMCOV  
 
Národné osvetové centrum ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní vstúpil do prípravnej fázy procesu verejného obstarávania na plánovaný predmet zákazky 
„Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja“.  
 
Národné osvetové centrum v rámci OPIS PO2 realizovalo dva národné projekty 

• NP č. 7 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) - Začiatok realizácie 

3/2012, ukončenie realizácie 11/2015, doba udržateľnosti 11/2016 - 11/2021 

• NP č. 9 – Harmonizácia informačných systémov (HIS) - začiatok realizácie 9/2012, 

ukončenie realizácie 3/2015, doba udržateľnosti 3/2016 - 11/2021 

 

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) bol vybudovaný ako centrálna 

infraštruktúra pre sprístupňovanie digitalizácie kultúrneho dedičstva pamäťových a fondových 

inštitúcií. Projekt CAIR zabezpečuje budovanie integrovaného informačného systému pre registre a 

prezentáciu digitálneho kultúrneho obsahu na národnej úrovni ako národný agregátor.  

Prostredníctvom druhého národného projektu „Harmonizácia informačných systémov“ (ďalej len 

„HIS“) NOC zabezpečuje aktualizáciu a rozšírenie existujúcej hardvérovej infraštruktúry PFI, na ktorej 

prevádzkujú svoje informačné systémy. Súčasťou projektu je aj vybudovanie lokálneho technického 

vybavenia pre potreby realizácie digitalizácie a podpora konverzie zo strany PFI a ostatného 

postprocesingu (následného spracovania) a úprava informačných systémov PFI tak, aby mohli spolu s 

centrálnymi systémami (CAIR a CDA) a informačnými systémami digitalizačných pracovísk byť ich 

integrovanou súčasťou. 

Počas doby udržateľnosti projekty CAIR a HIS splynuli do projektu CAIR. Projekt HIS po uplynutí doby 
udržateľnosti nebude samostatne rozvíjaný. 

Predmetom zákazky bude  

1. Servisná podpora  a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia). 

1.1. Podpora IS CAIR 

1.2. Údržba IS CAIR 

2. Implementácia zmien  

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uvedené činnosti boli vykonané v súlade s postupmi a štandardami 
uvedenými v zmluve o dielo a jej prílohách a v súlade so zákonom 95/2019 o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 78/2020 Z. z., Vyhláška 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre 
informačné technológie verejnej správy, 85/2020 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov. 
Verejný obstarávateľ disponuje všetkými nevyhnutnými licenciami na používanie a úpravu všetkých 
častí diela. Takisto disponuje zdrojovými kódmi k dielu. Zdrojové kódy sú k dispozícii k nahliadnutiu 
v priestoroch verejného obstarávateľa, pre uchádzačov po podpise dohody o mlčanlivosti. 
Súčasťou dodávky musia byť všetky potrebné licencie pre zabezpečenie požadovanej funkčnosti,  a 
tieto musia byť taktiež zahrnuté do celkovej ceny navrhovaného riešenia. 
 
Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 



obstarávaní“) vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové 
konzultácie (ďalej len „PTK“).  
Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2021/S 186-482854 dňa 24.09.2021 a vo 
VVO č. 219/2021 zo dňa 27.09.2021 pod zn. 44066-POS.  
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/vyhladavanie-zakaziek/detail/434266  
 
Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych 
subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky. 
 
Cieľom  prípravných trhových konzultácií bolo zistiť najmä aktuálnosť, objektívnosť a primeranosť 
požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ako aj stanovenie nediskriminačných podmienok a určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
Pri uskutočňovaní predmetných prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ postupoval s 
ohľadom na dodržanie základných princípov nediskriminácie a transparentnosti. Verejný obstarávateľ 
uskutočnil PTK v termíne od 24.09.2021 do 28.12.2021.  
 
Počet záujemcov, ktorí prejavili záujem o PTK: 1  
 
Na PTK boli so zúčastnenými záujemcami konzultované nasledovné okruhy tém: 
 

Určitosť a 
zrozumiteľnosť 

Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné pre 
to, aby ste si vedeli urobiť predstavu o dopytovaných službách? Ak nie, uveďte 
prosím prečo a návrhy na zmeny/zlepšenie dokumentácie.   

 

Kompletnosť  Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete sprístupniť, aby ste vedeli 

pripraviť relevantnú ponuku (technickú časť)?  

 

 

Diskriminácia Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám 
bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť sťažila? Ak áno, uveďte ktorá 
časť to je a ako ju navrhujete zmeniť.  

 

Ekvivalentnosť  

 

VO umožní predkladať ekvivalentné riešenia, ak tieto splnia požiadavky na 

funkcionalitu celého systému, jeho častí. Ak je vo Vašom portfóliu riešenie, 

ktoré dokáže naplniť požadovanú funkčnosť , uveďte aké zmeny by mali byť v 

podkladoch a podmienkach súťaže vykonané, aby ste sa mohli o zákazku s 

týmto riešením uchádzať. 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434266


Nejasnosti a 
vysvetlenia 

Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli v rámci pripravovanej 

verejnej súťaže spýtať? 

 
 

Podmienky účasti Ak podmienky účasti, uvedené v podkladoch, považujete za nevhodné alebo 
neprimerané, uveďte prečo a ako navrhujete podmienky zmeniť, aby sa Vaša 
spoločnosť mohla zúčastniť obstarávania. DTTO u ďalších podmienok 
kladených na ponuku (certifikáty atď). 

 

Ktoré certifikáty a akú úroveň má zmysel podľa Vás požadovať vo vzťahu k 

predmetu zákazky a požadovanej úrovni parametrov SLA? 

 

Aký iný spôsob na overenie schopnosti dodávateľa realizovať predmet 

zákazky považujete za relevantný a umožňujúci väčšie zapojenie uchádzačov? 

 

Lehota na podanie 
ponúk 

Ak nie je lehota na prípravu ponuky 30 dní dostatočne dlhá, uveďte prečo a 

aké predĺženie navrhujete.  

 
 

Zábezpeka Verejný obstarávateľ má úmysel eliminovať špekulatívne ponuky. Preto 
požaduje zábezpeku za ponuku v zmysle ZVO. Bráni Vám táto požiadavka v 
podaní ponuky? 

 

Akú výšku zábezpeky považujete za Vašu spoločnosť za akceptovateľnú?  

 
 
 

Subdodávatelia Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo 

by musel/preferoval využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu?  

 

 

Bank. zábezpeka Ak Vás odrádza povinnosť predložiť výkonnostnú BZ vo výške 10% z 
ponukovej ceny od účasti, uveďte, aká výška BZ by bola pre Vás prijateľná.   

 

O koľko BZ cca predraží Vašu cenovú ponuku?  

 



AP U autorských diel vytvorených pri plnení budúcej zmluvy verejný obstarávateľ 
vyžaduje licenciu k majetkovým právam v plnom rozsahu (obdobne ako u 
zamestnaneckého diela). U krabicových produktov tretích strán alebo 
dodávateľa verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečenie licencie na neurčitú. 

 

U prác spočívajúcich v tvorbe/modifikácii/parametrizácii softvéru na zákazku 
sa vyžaduje odovzdávanie zdrojových kódov pri Zmenových 
požiadavkách/Fixe chýb.  

 

V oboch prípadoch je vyžadované odovzdávanie popisnej dokumentácie pri 
Zmenových požiadavkách/Fixe chýb .  

Ak sú takto nastavené licencie pre Vás odrádzajúce od účasti uveďte prečo. 

 

Ak táto povinnosť ovplyvní Vami kalkulovanú cenu, uveďte v akom rozsahu a 
prečo.  

 

Stanovenie ceny Aké informácie, nad rámec poskytnutých podkladov, od VO potrebujete pre 

riadne nacenenie? 

 

S ktorými premennými ste pracovali pri stanovení Vami odhadovanej ceny? 

 

Aké riziká, neistoty ste započítali do odhadovanej ceny?  

 
 

 Aká je odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky? 

 
 

Splnenie 
podmienok 

Splnila by Vaša spoločnosť vyššie uvedené podmienky súťaže? Ak nie, tak 

ktoré a prečo? Navrhnite zmenu.  

 

Počet uchádzačov Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem zúčastniť sa 
súťaže? Ktorej časti? Ak nie, tak prečo?  

 



 Aký set-up parametrov by podľa Vás zabezpečil požiadavky na prevádzku IS a 

zároveň by prilákal a umožnil Vašu účasť, resp. minimalizoval Vašu neistotu pri 

príprave ponuky a následnej realizácii? 

 
Verejný obstarávateľ aktualizoval Opis predmetu zákazky (súbor 
,,Priloha_c_3_opis_predmetu_zakazky_2“) na základe doručených odpovedí, informácií, skúseností a 
postrehov od zúčastnených záujemcov. 
 
Verejný obstarávateľ dňa 25.11.2021 požiadal všetkých zúčastnených záujemcov a oprávnené 
hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu (12 hospodárskych subjektov) o zaslanie 
nezáväznej indikatívnej cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty predmetu 

zákazky, pričom im zaslal nasledovné dokumenty 

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácii_PTK2 

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 

 
Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil vyššie uvedené dokumenty vrátane aktualizovaného opisu 
predmetu zákazky v profile. 
 
Počet záujemcov, ktorí prejavili záujem o PTK v druhom kole: 3  
 
Počet záujemcov, ktorí doručili cenovú ponuku za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty 
zákazky: 2  
 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená priemerom doručených cenových ponúk nasledovne: 
 

4 777 200,00 EUR bez DPH  (bez opcie/48 mesiacov): 

5 712 900,00 EUR bez DPH  (vrátane opcie/60 mesiacov)   
 
Rekapitulácia: 

Cenová ponuka 1:  Cenová ponuka 2: 
48 mesiacov (bez opcie): 3 492 800,00 EUR bez DPH 3 961 600,00 EUR bez DPH 
60 mesiacov (vrátane opcie): 4 370 400,00 EUR bez DPH 4 955 400,00 EUR bez DPH 
Implementácia zmien:  1 000 000,00 EUR bez DPH 1 100 000,00 EUR bez DPH 
 

 
Na PTK boli následne so zúčastnenými záujemcami konzultované nasledovné okruhy tém: 
 

Diskriminácia Verejný obstarávateľ uvažuje nad uložením povinnosti záujemcom, ktorí majú 
reálny záujem predložiť ponuku, zúčastniť sa na obhliadke IS CAIR z dôvodu 
oboznámenia sa so špecifickými okolnosťami poskytovania služby, vzájomných 
súvislostí/nadväzností pri plnení predmetu zákazky, dôležitých na vytvorenie 



si predstavy a správneho nastavenia nákladov na realizáciu predmetu plnenia 
a na správne vypracovanie ponuky.  
V zmysle vyššie uvedenej vety podmieňujem prijatie ponuky iba od 
uchádzačov ktorí sa zúčastnili obhliadky IS CAIR. 
 

Považujete povinnosť obhliadky IS CAIR pred predložením ponuky za 
obmedzujúcu alebo diskriminačnú? 

Diskriminácia Verejný obstarávateľ uvažuje, že dané obhliadky IS CAIR bude realizovať v 
priestoroch, resp. v sídle verejného obstarávateľa. 
 

Považujete realizáciu obhliadky IS CAIR v priestoroch, resp. v sídle verejného 
obstarávateľa za obmedzujúce alebo diskriminačné? 

Diskriminácia Obhliadke IS CAIR bude predchádzať podpísanie Zmluvy NDA (Príloha č. 7 
týchto súťažných podkladov. Súčasťou obhliadky bude sprístupnenie úplného 
zdrojového kódu na počítači obstarávateľa a sprístupnenie úplnej 
dokumentácie projektu IS CAIR na počítači obstarávateľa. 
 

Považujete povinnosť podpísania NDA  pred samotnou obhliadkou IS CAIR za 
obmedzujúce? 

Stanovenie ceny  Má povinnosť zúčastniť sa obhliadky vplyv na výšku celkovej ceny za predmet 

zákazky? 

Ak áno, uveďte prosím v akej výške. 

  Počet 
uchádzačov 

Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem zúčastniť sa 
súťaže? Ak nie, tak prečo?  

Počet záujemcov, ktorí doručili odpoveď v treťom kole: 1 
 
Pre verejného obstarávateľa boli konzultácie, informácie, argumenty, návrhy hospodárskych subjektov 
dôležité z hľadiska správneho a nediskriminačného nastavenia zákazky, tak aby nedošlo k obmedzeniu 
hospodárskej súťaže a správneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ aj vzhľadom na informácie, ktoré získal prostredníctvom PTK bude predmet 
zákazky realizovať ako nadlimitnú zákazku prostredníctvom systému EVO, so zreteľom na relevantné 
výstupy nadobudnuté prostredníctvom PTK k predmetu zákazky. 
 
 
V Bratislave, dňa 30.12.2021 


