
 
 

 
 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 484300130 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov v ÚPV SR“ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných Úradom 
priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj „ÚPV SR“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a  
výkon činnosti zodpovednej osoby v pozícii stáleho člena Bezpečnostného výboru ÚPV SR, zriadeného  
v zmysle Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, 
Príloha č. 2 Minimálne bezpečnostné opatrenia, bod A. Organizácia kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti, Kategória III. 
 
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
72330000-2 - Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát 



 
 

NUTS kód: 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
Termín plnenia : 
1.1.2022- 31.12.2022 
 
Technická špecifikácia zákazky: 
Výkon činnosti zodpovednej osoby, ktorý je obsahovo vymedzený najmä článkom 39 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, je nasledovný: 
- Poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, 

ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a ostatných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

- Monitorovať súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov, s ostatnými právnymi predpismi alebo 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných 
údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov 
vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do 
spracovateľských operácií, a súvisiacich auditov. 

- Poskytovať na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a 
monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

- Spolupracovať s Úradom na ochranu osobných údajov SR (ďalej „dozorný orgán“) pri plnení svojich úloh 
a pri vykonávaných kontrolách zo strany dozorného orgánu v ÚPV SR. 

- Plniť úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania 
osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach. 

- Vybavovať žiadosti dotknutých osôb v primeraných lehotách podľa povahy a náročnosti vybavenia 
prijatej žiadosti, v spolupráci s povereným pracovníkom ÚPV SR. 

- Zabezpečovať prijatie primeraných bezpečnostných opatrení, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a 
zabezpečovať ich aktualizáciu. 

- Zabezpečovať dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravou písomnej zmluvy so 
sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu so sprostredkovateľom preverovať dodržiavanie 
dohodnutých podmienok. 

- Pri výkone svojich povinností náležite zohľadňovať riziko spojené so spracovateľskými operáciami, 
s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov. 

- Zúčastňovať sa zasadnutí Bezpečnostného výboru ÚPV SR a v rámci výkonu činností tohto výboru 
dohliadať na ochranu osobných údajov. 
  

Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Osobná konzultácia s poskytnutím verejne prístupných dokumentov k aktuálnej situácii GDPR  : 
Verejný obstarávateľ poskytuje možnosť prípadnej osobnej konzukácie  za účelom overenia a získania 
potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Na osobnú konzultáciu je potrebné 
sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred do 15:00 hod. u kontaktných osôb verejného obstarávateľa, 
ktoré sú uvedené v tejto výzve , a to u odborného garanta – Ing. Elemír Murček  za dodržania všetkých 
protiepidemiologických opatrení v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.  
 



 
 

Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta 
za technické riešenie v termíne do 3.12.2021 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant  obratom 
odpovedať. E mailová komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude súčasťou spisu verejného 
obstarávania 
 
Odborný garant:  
Ing. Elemír Murček, elemir.murcek@indprop.gov.sk, +421 48 4300246 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
1 200,00 € bez DPH/ 1 rok 
Je určená na základe aktuálne platnej zmluvy, ktorej platnosť končí k dátumu 31.12.2021. 
 

Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH  
 
Obsah ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 

2. Doklad, alebo čestné prehlásenie o oprávnení poskytovať službu. 

3. Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria 
umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu /podpísať objednávku v lehote stanovenej 

verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola 
zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom 
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

Výzve na predloženie cenovej ponuky; 
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako finančné zdroje obstarávateľa rezervované na tento 

účel; 
• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk (ponuka bude 
zabezpečená heslom, ktoré zašlete na uvedenú e mailovú adresu po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk), 
alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - 
,,VO -“ Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov v ÚPV SR“. 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 6.12.2021 o 10,00 hod 
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Druh zákazky/typ zmluvy: 
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude uzatvorenie zmluvy (na 1 rok). 
 
Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
 
 
V Banskej Bystrici, 23.11.2021 
 
 
 


