
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    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

I.2.    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)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): činnosť profesijných členských organizácií

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Riadenie projektu Digitálny archív Matice slovenskej

II.1.2.    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.

II.1.3.    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.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
AMS-59/2013-DA07

IV.2.2.    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

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia vo VVO: 19136-IOX, číslo VVO 233/2013 z 28.11.2013

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
08.11.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu

VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
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III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Namiesto:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
K bodom a) a b): Musí byť preukázaný súhrnný obrat minimálne vo výške 125 000,00 EUR bez DPH spolu za roky 2010,
2011, 2012 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Doklady týkajúce sa ekonomického a
finančného postavenia sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie a súčasne musia byť doklady
predložené aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Viď:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
K bodu b): Musí byť preukázaný súhrnný obrat minimálne vo výške 125 000,00 EUR bez DPH spolu za roky 2010, 2011,
2012 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Doklady týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie a súčasne musia byť doklady predložené aj v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
04.12.2013
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