
 Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií 

Verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) oznamuje 

účastníkom trhu, že v rámci prípravy verejného obstarávania za účelom overenia 

primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy a za účelom stanovenia 

predpokladanej hodnoty zákazky vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“). 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 
IČO: 
Kontaktná osoba: 
Mária Šuleková,  tel. 02/20 856 250 
 

Elektronická komunikácia dostupná na:  
maria.sulekova@udzs-sk.sk 
 
Názov predmetu zákazky: 

„Zákazka s nízkou hodnotou: Odborné poradenské a konzultačné služby v oblasti IT pre 

ÚDZS“ 

Predbežné požiadavky na predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie poradenstva v oblasti riadenia IT, riadenia IT rizík, 

riadenia bezpečnosti IS a riadenia rozvoja IS. Dominantné okruhy poskytovania služieb: 

• stratégia a priorizácia úloh v oblasti IT v nadväznosti na úlohy úradu, 

• hospodárnosť investícií a prevádzky IS úradu, 

• príprava investícií na rozvoj IS úradu,  

• bezpečnosť IS úradu, 

• riadenie rizík spojené s prevádzkou a rozvojom IS úradu, 

• architektúra IS úradu.  

Termín konania PTK: 
 
08.08.2019 o 13:00 hod. alebo 
12.08.2019 o 13:00 hod. 
 

Miesto konania PTK: 

Sídlo verejného obstarávateľa 



Cieľ PTK 

Cieľom PTK je získať informácie o niektorých dôležitých aspektoch zabezpečovania riadenia 

služieb IT a bezpečnosti IT v organizácii vo verejnom záujme, najmä: 

1. poskytovania konzultácií v oblasti riadenia IT a riadenia bezpečnosti IT vo verejnej správe 
2. identifikácia primeranej odbornosti expertov 
3. stanovenie maximálnej ceny za človekohodinu konzultácií experta 
 

Komunikácia v priebehu konzultácií 

S ohľadom na § 20 ZoVO bude celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií prebiehať 
výhradne elektronicky.  
 
V prípade potreby je možné kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa, ktorá 
zabezpečuje organizáciu trhových konzultácií. 
 

Priebeh prípravných trhových konzultácií: 

1. PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcu/zástupcov 

hospodárskeho subjektu. 

2. Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť o účasti na PTK. 

3. Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky zaslaním formulára 

prihlášky a vyplneného dotazníka na e-mailovú adresu: maria.sulekova@udzs-sk.sk.  

4. Lehota na potvrdenie záujmu hospodárskeho subjektu a zaslanie vyplneného formulára 

prihlášky a vyplneného dotazníka e-mailom je 06.08.2019 do 13:00 hod. 

5. Verejný obstarávateľ následne e-mailom potvrdí kontaktnej osobe uvedenej 

v prihlasovacom formulári hospodárskeho subjektu dátum, a oznámi čas a miesto konania 

PTK. 

S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 

hospodárska súťaž, bude vypracovaný Zápis z prípravných trhových konzultácií, ktorý bude 

zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

6. Výsledkom PTK je príprava verejného obstarávania na poskytovanie uvedených služieb na 

obdobie 2 rokov. 

 

Doplňujúce informácie: 

1. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez 

akéhokoľvek nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné). 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny vyššie uvedených podmienok PTK. 

 


