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
„IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia“, ku ktorému vydalo ÚPVII súhlasné
stanovisko dňa 18.03.2019. (Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Integrovaná
infraštruktúra v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020).
Národné osvetové centrum (ďalej len ako „NOC“) je vyhlasovateľom a odborným garantom 20
celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus,
divadlo, film, fotografia, hudba, zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém
realizácie celoštátnych postupových súťaží je priamo naviazaný na regionálne osvetové centrá (ďalej
len ako „ROS“) a krajské osvetové strediská (ďalej len ako „KOS“), ktorých úlohou je zorganizovať dané
podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne garantuje, koordinuje,
sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh. Súťaže majú postupový charakter, majú niekoľko
stupňov, realizujú sa spravidla regionálne, krajské a celoštátne kolá (výnimkou je jedna súťaž, ktorej
predchádzajú ešte kolá triedne, školské, obvodné a okresné).
Hlavným cieľom projektu je podporiť hlavné činnosti NOC v oblasti manažmentu údajov
zefektívnením:
▪
▪
▪

prác zamestnancov NOC, ROS a KOS, spojených so súťažami,
medzirezortnej a vnútro-rezortnej komunikácie,
komunikácie občanov so zamestnancami verejnej správy.

Z realizácie projektu by mala benefitovať hlavne NOC, KOS, ROS a široká odborná a laická verejnosť,
pozostávajúca najmä z aktívnych, či pasívnych neprofesionálnych umelcov, ďalších participantov na
súťažiach (napr. odborných porotcov), ale aj komerčnej, či nekomerčnej verejnosti, ktorá by mohla o
informácie a služby užívateľov prejaviť záujem. Zároveň z IS budú profitovať všetky momentálne sa
dopytujúce štátne entity – MK SR, MŠVVaŠ SR a ŠÚ SR, aby uspokojili momentálne dopyty po dátach
ako aj cez využitie potenciálu po nových dopytoch s vyššou kvalitou i frekvenciou.
Projekt prispeje k riešeniam a zjednodušovaní práce s neprofesionálnymi umelcami, najmä k evidencii
neprofesionálnych umelcov a spravovaniu komplexnej agendy celoštátnych postupových súťaží v
oblasti neprofesionálneho umenia, do ktorých sa ročne prihlasujú tisícky kolektívov a jednotlivcov,
zastrešujú ich stovky organizátorov a hodnotia v nich stovky odborných porotcov. Elektronizáciou
systémov uplatníme pravidlo „jeden krát a dosť“, unifikujeme štruktúru zbieraných údajov,
eliminujeme chybovosť, získame komplexný obraz o potrebách neprofesionálnych umelcov, ale aj
organizátorov, na základe ktorých môže NOC vytvárať dlhodobé a krátkodobé koncepcie na rozvoj
neprofesionálnej umeleckej tvorby na Slovensku. Zároveň systém umožní žiadateľovi automatizovane
vypĺňať povinne odovzdávané štatistické údaje na MK SR. Projekt na základe vyššie uvedeného ušetrí
množstvo času odborným pracovníkom, ktorí sa budú môcť venovať metodickej práci s
neprofesionálnymi umelcami. Projekt bude realizovaný prostredníctvom finančnej podpory z EÚ
prostredníctvom OPII.
Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska, keďže KOS a ROS, ako aj ďalšie z 38
spolupracujúcich osvetových organizácií sa nachádzajú vo všetkých krajoch Slovenska.

Predmetom zákazky bude vytvorenie a dodanie Informačného systému Manažmentu údajov pre
oblasť neprofesionálneho umenia (IS MUONU), ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým
funkčným a technickým požiadavkám v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. IS
MUONU bude zabezpečovať nasledovnú funkcionalitu: registráciu a správu používateľov, vytváranie
a správu súťaží neprofesionálnych umelcov, prihlasovanie sa na súťaž, podporu pre porotcov,
vyhodnocovanie súťaží, príslušné výstupné zostavy a štatistiky, modul notifikácií a administrátorský
modul.
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. 2020/S 195-471784 dňa 7.10.2020 a vo
VVO č. 210/2020 zo dňa 8.10.2020 pod zn. 34332-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/428386 a na webovom sídle verejného
obstarávateľa - https://www.nocka.sk/projekty/murano/
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 reálnosť, objektívnosť a primeranosť
požiadaviek na plnenie predmetu zákazky t.j. zhodnotenie objektívne a nediskriminačné požiadavky na
predmet zákazky 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 07.10 do 16.10.2020 individuálne s každým hospodárskym subjektom,
ktorý prejavil záujem a v dohodnutom termíne sa doručil požadované doklady verejnému
obstarávateľovi.
Počet záujemcov, ktorí prejavili záujem o PTK: 11
*z toho 2 záujemci doručili požadované dokumenty po lehote

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.

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

viď. dokument ,,otazky_odpovede“
Verejný
obstarávateľ
aktualizoval
Opis
predmetu
zákazky
(súbor
,,priloha_c_1_opis_predmetu_zakazky_MUONU_13.01.2021“) na základe doručených odpovedí,
informácií, skúseností a postrehov od zúčastnených záujemcov.
Verejný obstarávateľ dňa 21.01.2021 požiadal všetkých zúčastnených záujemcov o zaslanie
nezáväznej indikatívnej cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty predmetu
zákazky, pričom im zaslal nasledovné dokumenty
vykaz_poloziek_MUONU_18.1.2021.xlsx
harmonogram_MUONU_13.1.2021.p
priloha_c_1_opis_predmetu_zakazky_MUONU_13.01.2021

Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil aktualizovaný opis predmetu zákazky pod názvom
,,priloha_c_1_opis_predmetu_zakazky_MUONU_13.01.2021“ v profile.
Počet záujemcov, ktorí doručili cenovú ponuku za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty
zákazky: 4
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.

