
                                              Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / ŠKOLSKÝ INTERNET 
 

  
  

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ 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: 

„Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / ŠKOLSKÝ 

INTERNET“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

Organizačný útvar:  Odbor verejného obstarávania  
Sídlo:    Stromová 1,  813 30  Bratislava  
IČO:    00164381  
DIČ:    2020845046  
Kontaktná osoba:  Mgr. Daniela Krausová  
E-mail:    daniela.krausova@minedu.sk 

  
2. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „MŠVVaŠ SR“) ako 

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje 

toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na 

plánovaný predmet zákazky: „Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy 

v SR / ŠKOLSKÝ INTERNET“.  

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. 
 
Účelom prípravných trhových konzultácií je tiež informovanie oprávnených, hospodárskych 
subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky 
a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na koncept predmetu zákazky u 
oprávnených hospodárskych subjektov.  
 
Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
 

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.  Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže 
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových 
konzultácií; 

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;  

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/vyhladavanie-profilov/zakazky/429484. 

3. Priebeh prípravných trhových konzultácií:  
3.1.  Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude prebiehať 

výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO a mailom na adresu uvedenú v bode č. 1. 
Predpokladá sa, že hospodárske subjekty budú zasielať svoje otázky, návrhy alebo 
pripomienky. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií môžu hospodárske 
subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom 
profile, zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania prípravných 
trhových konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. 
Verejný obstarávateľ taktiež zverejní Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorý má naplniť cieľ 
a účel týchto prípravných trhových konzultácií a to najmä zistiť, či trh ponúka verejným 
obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie;  

3.2.  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;  

3.3.  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;  

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 15.12.2020 

 


