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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou)  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Centrum vedecko-technických informácií, 

Lamačská cesta 8/A, 812 04 Bratislava, ICO: 00151882   

 

2. Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie Posúdenia vplyvu na spracúvanie osobných 

údajov“ 

 

3. Druh zákazky: poskytnutie služby  

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Vypracovanie povinnej dokumentácie k Posúdeniu vplyvu na spracúvanie osobných údajov 

v súlade s čl. 35 GDPR (Nariadenie EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)  a Vyhláškou Úradu na 

ochranu osobných údajov SR č. 185/2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na spracúvanie 

osobných údajov. 

 

Presnejšie vymedzenie Predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV): 

72310000-1 Spracovanie údajov 

79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 10 800,- EUR s DPH. 

Predmet zákazky nebude financovaný z fondov EU. Zmluvnú cenu uhradí verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku sumy 

uvedenú ako predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH. 

 

7. Spôsob určenia ceny:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 

meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 

v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

8. Trvanie zákazky alebo lehota poskytovania služieb: 

Služby budú dodané do 31. marca 2019. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu 

predmetu zákazky vypracovanú v súlade s touto výzvou a jej prílohami.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: 

10.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 

v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

10.2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 

vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou 

legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 

 

11. Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty: 

- vyplnenú a podpísanú tabuľku Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2 Výzvy na 

predkladanie ponúk), 

 

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi v rámci ponuky treba predložiť ako 

skeny vo formáte .pdf. 

 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu tejto výzvy a nebude možné 

uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia: 

 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  

 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky uvedený 

v Prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 

predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke 

predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.  

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

 

Ponuky musia byť predkladané v elektronickej podobe a to e-mailom na adresu 

anna.janakova@cvtisr.sk v lehote do 18.1.2019 do 14.00 hod. 
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Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - Vypracovanie 

Posúdenia vplyvu na spracúvanie osobných údajov“  
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 

vyplnená Príloha č. 2 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. 

osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená 

v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy. 

 

14. Výsledok verejného obstarávania: 

 

Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku, budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo a licenčná zmluva 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl . Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a § 65 a nasl. a § 91  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 

predpisov. 

 

V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, alebo odmietne 

zmluvu podpísať z iných dôvodov, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  

 

 

V Bratislave dňa 10. 1. 2019 
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