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ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

ODDIEL II: PREDMET

Oznámenie 45300 - POS

45300 - POS
Vestník č. 267/2020 - 21.12.2020

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164381 
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
Kód NUTS: SK 
Slovensko 
Kontaktná osoba: Daniela Krausová 
Email: daniela.krausova@minedu.sk 
Webové sídlo (internetová adresa) 
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.minedu.sk/ 

I.3) KOMUNIKÁCIA

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenej adrese

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov
PTK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / ŠKOLSKÝ INTERNET
Referenčné číslo: 2020/19893

II.1.2) Hlavný kód CPV
72400000-4

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis
Účelom prípravných trhových konzultácií je získať od relevantných subjektov pôsobiacich v oblasti ktorej sa projekt týka relevantné informácie o možných
spôsoboch realizácie projektu s cieľom voľby optimálneho administratívno-technického riešenia dátového pripojenia pre školy v Slovenskej republike, ktoré
bude ekonomicky hospodárne bez nerelevantných obmedzení z pohľadu technického riešenia.

Ministerstvo školstva potrebuje zmapovať súčasný stav poskytovania dátového pripojenia škôl v regionálnom školstve a navrhnúť možnosti realizácie
dátového pripojenia škôl po ukončení súčasného riešenia projektu EDUNET_SK od spoločnosti SWAN, a.s. cca od novembra 2022 na ďalšie 4 ročné
obdobie.

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

II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72300000-8

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK

II.2.4) Opis obstarávania
Účelom prípravných trhových konzultácií je získať od relevantných subjektov pôsobiacich v oblasti ktorej sa projekt týka relevantné informácie o možných
spôsoboch realizácie projektu s cieľom voľby optimálneho administratívno-technického riešenia dátového pripojenia pre školy v Slovenskej republike, ktoré
bude ekonomicky hospodárne bez nerelevantných obmedzení z pohľadu technického riešenia.

Ministerstvo školstva potrebuje zmapovať súčasný stav poskytovania dátového pripojenia škôl v regionálnom školstve a navrhnúť možnosti realizácie
dátového pripojenia škôl po ukončení súčasného riešenia projektu EDUNET_SK od spoločnosti SWAN, a.s. cca od novembra 2022 na ďalšie 4 ročné
obdobie

II.3) PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
31.03.2021

! SPÄŤ
Obsah −
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ODDIEL IV: POSTUP

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

IV.1) OPIS

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

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný zaslať verejnému obstarávateľovi prostredníctvom IS EVO,
resp. mailom svoje identifikačné údaje (prihlasovací formulár), odpovede na otázky uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, resp. návrh riešenia to
najneskôr do 11.01.2021 do 23:59:59 hod. miestneho času;

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2020

Zákazka: PTK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / ŠKOLSKÝ INTERNET (/vyhladavanie-zakaziek/detail/429484)

Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (/vyhladavanie-profilov/detail/603)

Profil Obstarávateľa −

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429484
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/603

