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Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií 

 
realizované 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“) 

 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave 

Adresa organizácie: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava 

IČO: 39 786 590 

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Vyšná, odborný referent oddelenia centrálneho 

obstarávania zákaziek,  

 miroslava.vysna@uniba.sk  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

II. Predmet plánovaného verejného obstarávania 

Predpokladaný názov zákazky: 

Automatizovaný systém elektronickej správy registratúry pre UK v Bratislave  

Základné informácie: Verejný obstarávateľ uskutočňuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len 

„PTK“) na vyššie uvedený predmet zákazky. Za týmto účelom zverejňuje predpokladaný opis 

predmetu zákazky spolu s technickou správou posúdenia protipožiarnej bezpečnosti, z dôvodu 

skonzultovania daných dokumentov s hospodárskymi subjektmi s cieľom predísť prípadným chybám 

a nezrovnalostiam ešte pred vyhlásením zákazky.  

CPV: 72000000-5 – Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet 

a podpora 

 

Predpokladaný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia certifikovaného elektronického informačného systému 
na správu registratúry (ďalej len „systém“) pre užívateľov Univerzity Komenského v Bratislave a 
jeho implementovanie v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Predbežný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tohto dokumentu. 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
mailto:miroslava.vysna@uniba.sk
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III. Cieľ PTK 

Cieľom realizácie PTK je: 

 

• osloviť vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom 

stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a 

stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli 

dodržané princípy  verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania 

zúčastnil čo najväčší  počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na trhu, 

• informovanie hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania               

a overenie  reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky  

u  hospodárskych subjektov, 

• získanie informácií na vytvorenie časového harmonogramu verejného obstarávania 

a realizácie predmetu zákazky, 

• určenie predpokladanej hodnoty zákazky oslovením zúčastnených hospodárskych 

subjektov. 

        IV. Administratívne informácie 

Spôsob realizácie PTK: 

Verejný obstarávateľ tento dokument zverejní na nižšie uvedených adresách s cieľom predísť 

chybovosti pri opise predmetu zákazky a získať relevantné údaje potrebné k vypracovaniu zadávacej 

dokumentácie. Prípravné trhové konzultácie budú zverejnené v systéme Josephine na nasledujúcom 

linku: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40861/summary a na webovej stránke: https://uniba.sk/o-

univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/ 

Zároveň verejný obstarávateľ zašle predbežné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do 

Úradného vestníka EÚ, t.j. bude zverejnené aj vo Vestníku verejného obstarávania SR. 

Účasť na PTK je umožnená širokej verejnosti. Účasť na PTK je dobrovoľná. Hospodársky subjekt si 

musí  byť vedomý zákonnej úpravy PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona; hospodárske 

subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu za podmienok uvedených v § 25 ods. 2 zákona zúčastniť 

pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku. 

PTK budú prebiehať formou osobnej konzultácie v slovenskom, resp. v českom jazyku medzi 

povereným zástupcom verejného obstarávateľa a zástupcom/zástupcami relevantného subjektu. 

Verejný obstarávateľ  žiada, aby sa PTK za relevantné subjekty zúčastnili osoby,  ktoré sú odborníkmi 

v danom predmete zákazky, t. j. záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty, ktoré 

sú oprávnené na poskytovanie požadovaných služieb, ktoré budú predmetom zákazky. Túto 

skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z dostupných registrov. 

Na každú konzultáciu verejný obstarávateľ vyhradzuje časový priestor v trvaní max. 120 minút. 

Verejný obstarávateľ vyhotoví z priebehu PTK zvukový záznam na účely vypracovania písomnej 

zápisnice. Zápisnica bude archivovaná ako súčasť dokumentácie z prípravy verejného obstarávania. 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40861/summary
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
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Verejný obstarávateľ vyhotoví z priebehu PTK písomnú zápisnicu. Zápisnica bude archivovaná ako 

súčasť dokumentácie z prípravy verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ po ukončení všetkých PTK vypracuje správu, ktorá bude obsahovať súhrn 

podstatných skutočností, ktoré vyplynuli z PTK. Správa bude doručená všetkým osobám/subjektom 

zúčastneným na PTK a zároveň bude zverejnená na webovom sídle verejného https://uniba.sk/o-

univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/ ako aj v systéme Jospehine 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40861/summary  

Prostredníctvom tejto zápisnice verejný obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od 

účastníkov PTK, a ktoré viedli k zmene, prípadne k úprave zadávacej dokumentácie. 

Termín realizácie PTK: 

Termín osobného stretnutia bude pre jednotlivých záujemcov stanovený po dohode s povereným 

zástupcom verejného obstarávateľa v dňoch 03. 05. – 17. 05. 2023. 

Spôsob prihlasovania na PTK: 

Kontaktná osoba pre stanovenie termínu konzultácie je Ing. Miroslava Vyšná – viď. kontakt v bode I, 

resp. nižšie.  

Termín konzultácie je možné dohodnúť najneskôr do 12.05.2023 prostredníctvom systému 

Josephine, alebo e-mailom na adrese miroslava.vysna@uniba.sk, resp. telefonicky na čísle +421 2 

9010  2074. 

Termín konzultácie bude určený v závislosti od časových možností poverených zástupcov verejného 

obstarávateľa a od počtu prihlásených subjektov. Po úspešnom prihlásení bude každému záujemcovi 

doručený potvrdzujúci e – mail (resp. správa prostredníctvom systému Josephine)                                                      

s potvrdením termínu plánovanej konzultácie. 

Záujemcovia o účasť na PTK vyplnia formulár, ktorý je prílohou č. 2 tohto dokumentu a zašlú ho na 

vyššie uvedený mail alebo prostredníctvom systému Josephine. 

Vyplnením a zaslaním formulára hospodársky subjekt vyjadruje svoj súhlas s použitím poznatkov 

získaných na PTK pri príprave verejného obstarávania, so zverejnením týchto informácií v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní a s vyhotovením písomného záznamu z priebehu PTK. 

 

Podmienky účasti na PTK: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoba zúčastnená na konzultáciách predložila poverenie od osoby 

oprávnenej konať za relevantný subjekt – postačujúca je kópia 

Miesto realizácie PTK: 

PTK budú prebiehať na adrese verejného obstarávateľa: 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6 

841 99 Bratislava 

Konkrétna miestnosť bude dohodnutá osobitne so záujemcami podľa možností verejného 

obstarávateľa. 

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40861/summary
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V. Ostatné 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou PTK znáša zúčastnený subjekt bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmeny podmienok realizácie PTK kedykoľvek počas ich 

trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred. 

Verejný obstarávateľ prehlasuje, že prijme primerané opatrenia, aby v súvislosti s PTK nedošlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže a aby bol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 

Verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, 

ktoré môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa PTK označí 

informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie. 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Predbežný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – PTK formulár určený na vyplnenie záujemcom 

 

 

 


