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Stručná charakteristika PTK so zameraním na prípravu verejnej súťaže 
Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej 

infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho 

prevádzky a rozvoja 

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie zákazky s názvom „Vytvorenie nového 
webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov 
pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja“. Účelom plánovaného 
verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na zriadenie, vytvorenie a prevádzku nového 
webového sídla NBS vytvoreného na open source CMS, vrátane vykonania migrácie dát 
z pôvodného webového sídla NBS a zabezpečenia podpory, údržby a rozvoja nového webového 
sídla NBS. Výsledkom postupu verejného obstarávania bude výber zhotoviteľa, s ktorým Národná 
banka Slovenska uzavrie zmluvu o dielo a tiež 2-ročnú zmluvu o prevádzke, SLA podpore a rozvoji 
webového sídla (servisná zmluva) s možnosťou dvoch predĺžení na ďalšie 2 roky s garanciou 
zmluvných cien.  

Pred začatím oficiálneho postupu verejného obstarávania realizuje Národná banka Slovenska 
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 aj “ZVO”) prípravné trhové konzultácie (PTK) 
s cieľom optimalizovať požiadavky a technické špecifikácie, ktoré budú stanovené  v súťažných 
podkladoch a zistiť dostupnosť a vôľu potenciálnych uchádzačov zúčastniť sa na postupe 
verejného obstarávania. Ďalšími dôvodmi realizácie PTK sú: 

• zadefinovanie vhodných a relevantných podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky 
(predovšetkým pre minimalizáciu vendor lock-in stavu), 

• optimalizácia hodnotiacich kritérií vo vzťahu k predmetu zákazky, 

• indikatívne stanovenie ceny pre určenie predpokladanej hodnoty pripravovanej zákazky, 

• objektivizácia požiadaviek na dobu realizácie predmetu zmluvy. 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

Národná banka Slovenska očakáva poskytnutie služieb v požadovanej kvalite a rozsahu. Z tohto 
dôvodu plánuje stanoviť podmienky účasti na technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
budúceho zhotoviteľa a to hlavne v oblasti referencií a zabezpečenia služieb prostredníctvom 
kvalifikovaných osôb určených na plnenie zmluvy. Požiadavky na technickú alebo odbornú 
spôsobilosť sú uvedené v dokumente „Príloha č. 4_PTK_Podmienky ucasti“ a ich preukázanie 
očakávame vo forme referencií. Predloženie dokumentov o referenciách sa nepožaduje počas 
PTK, ale až v ponukách uchádzačov vo verejnej súťaži. 

Poskytnuté dokumenty 

V rámci PTK predkladá Národná banka Slovenska účastníkom súbor dokumentov, informácií 
a požiadaviek, ktoré by mali v tejto podobe slúžiť ako podklad pre prípravu ponuky v súťažných 
podkladoch vo verejnom obstarávaní. Zároveň je snahou poskytnúť do verejnej súťaže taký 
rozsah informácii a dokumentov a požadovať takú kvalitu, ktoré pomôžu uchádzačom predložiť 
čo najlepšiu ponuku pre pokrytie požadovaných služieb:  

• „Príloha č. 3_SP-web-sidlo-PTK“ 

• „Príloha č. 4_PTK_Podmienky ucasti“ 

• „Príloha č. 5_PTK_Cenova tabulka“ 
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• „Príloha č. 6_Kriteria“ 

• „Príloha č. 7_PTK_harmonogram“ 

• „Príloha č. 8_PTK_dotaznik“ 

Uvedené dokumenty sú voľne prístupné na webovom sídle NBS na adrese 
https://www.nbs.sk/sk/verejne-obstaravanie/ptk a na profile verejného obstarávateľa 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422979 

Od účastníkov v PTK na stretnutí očakávame: 

• predloženie otázok a informácií k predmetu zákazky podľa dokumentu „Príloha č. 3_SP-
web-sidlo-PTK“. 

Od účastníkov v PTK po stretnutí očakávame v lehote do 25.10.2019: 

• indikatívne stanovenie ceny pre určenie predpokladanej hodnoty pripravovanej zákazky 
a to, vyplnením cien v dokumente „Príloha č. 5_PTK_Cenova tabulka“. Uvedené ceny 
budeme považovať za predpokladané ceny pre jednotlivé položky v rámci indikatívneho 
stanovenia predpokladanej hodnoty pripravovanej zákazky, 

• odhad doby realizácie predmetu zákazky vyplnením (prípadne doplnením) položiek 
dokumentu „Príloha č. 7_PTK_Harmonogram“. Uvedené doby budeme považovať za 
informatívne doby pre jednotlivé etapy realizácie zákazky, 

• vyplnenie dotazníka „Príloha č. 8_PTK_dotaznik“ s názormi účastníkov PTK a ich 
doplňujúcimi odporúčaniami. 


