OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Matica slovenská
IČO: 00179027
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Pacnerová
Mobil: +421 905735336
Telefón: +421 434012830
Fax: +421 434133188
Email: katarina.pacnerova@matica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.matica.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): verejnoprávna inštitúcia v zmysle zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): činnosť profesijných členských organizácií

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Riadenie projektu Digitálny archív Matice slovenskej
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obstaranie externého manažérskeho tímu pre úspešnú realizáciu projektu Digitálny archív Matice
slovenskej. Externý manažérsky tím pozostáva z projektového manažéra, finančného manažéra, manažéra VO,
manažéra monitoringu a manažéra pre publicitu. Externý manažérsky tím bude zabezpečovať úlohy dané projektom a
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-04/2013-SORK a jej dodatkom č. 1.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79420000-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79421000-1, 79421100-2, 79412000-5, 79418000-7, 79416100-4, 79416200-5, 72224000-1,
79419000-4

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
AMS-59/2013-DA07
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 18426
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2013
Číslo oznámenia vo VVO: 18426-WYS, číslo VVO 221/2013 z 12.11.2013
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
08.11.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
III.1.1.
Namiesto:
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VI.5.

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa §128 a nasl. Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 predložením úradne osvedčenej kópie potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, ktoré je platné v čase predkladania ponuky.
Viď:
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa §128 a nasl. Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 predložením úradne osvedčenej kópie potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, ktoré je platné v čase predkladania ponuky.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v termíne do 1.7.2013 predkladá verejnému obstarávateľovi potvrdenie
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov v listinnej podobe spolu s čestným vyhlásením o
skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. i) a s čestným vyhlásením o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. j).
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v termíne po 1.7.2013 predkladá verejnému obstarávateľovi elektronický
odpis výpisu zo zoznamu podnikateľov, ktorý je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou
pečiatkou. Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou sú rovnocenným ekvivalentom vlastnoručného podpisu ako
i úradne osvedčeného podpisu. Zaručený elektronický odpis uloží uchádzač na pamäťovom médiu a v listinnej podobe
prikladá čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. h).
Úspešný uchádzač je povinný na vyzvanie verejného obstarávateľa požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o
konvertovanie elektronického odpisu do listinnej podoby, t.j. predložiť verejnému obstarávateľovi osvedčenú listinnú
podobu elektronického odpisu opatrenú osvedčovacou doložkou.
Pre úplnosť informácií dodávame, že podnikateľ zapísaný v zozname, nie je povinný (teda môže, ako je to uvedené vo
výzve) predkladať v procese verejného obstarávania výpis zo zoznamu podnikateľov.
V súlade s § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úrad poskytne verejnému obstarávateľovi vo vzťahu k
uchádzačovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom a to bezodkladne po tom, ako o ich
poskytnutie verejný obstarávateľ požiada.
Dátum odoslania tohto oznámenia
13.12.2013
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