ZÁPISNICA Z URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
v procese zadávania zákazky 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 o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ
37 851 624
PhDr. Zuzana Kostolányiová
+421 33 88 18 309
zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
2. Predmet zákazky:
Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov
Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb v oblasti ochrany osobných údajov.
Súčasťou predmetu zákazky je:
a)

úvodná analýza aktuálnych opatrení v oblasti ochrany osobných údajov a zhodnotenie
súladu voči požiadavkám v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2016/679 zo dňa 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 osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a
ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) zahŕňajúca:
- zmapovanie a popis aktuálneho stavu procesov, podieľajúcich sa na spracúvaní
osobných údajov;
- zmapovanie a popis účelov spracúvania osobných údajov;
- identifikácia právneho základu spracúvania osobných údajov;
- identifikácia spracúvaných osobných údajov (osobné údaje a osobitná kategória
osobných údajov);
- zmapovanie a popis spracovateľských operácií s osobnými údajmi;
- zmapovanie údajových tokov;
- identifikácia kategórií dotknutých osôb;
- zmapovanie a popis príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa osobné údaje
poskytujú;
- zmapovanie a popis informačných systémov Justičnej akadémie Slovenskej republiky,
v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb;
- zmapovanie sprostredkovateľov, príjemcov, tretích strán a posúdenie zmluvných
vzťahov s nimi v oblasti spracúvania osobných údajov;
- zhodnotenie nutnosti a primeranosti spracovania osobných údajov;

b)

- posúdenie a návrh na úpravu zmluvných vzťahov so sprostredkovateľmi a tretími
stranami v súlade s Nariadením GDPR a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných
údajov;
- návrh opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb;
spracovanie dokumentácie v súlade s Nariadením GDPR a ustanoveniami Zákona o ohrane
osobných údajov zahŕňajúce:
- vypracovanie dokumentácie, ktorej obsahom budú navrhované technické
a organizačné opatrenia;
- návrh znenia súhlasu dotknutých osôb;
- návrh znenia sprostredkovateľskej zmluvy o spracovaní osobných údajov;
- návrh znenia informačnej povinnosti voči dotknutým osobám;
- vytvorenia záznamov o spracovateľských činnostiach, ak z výsledkov vykonanej
analýzy procesov táto povinnosť vyplynie;

c)

poskytovanie konzultačných služieb (e-mailom/telefonicky) vrátane poskytovania služieb
zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a ustanovení Zákona o ochrane osobných
údajov v rozsahu približne 10 hodín za kalendárny mesiac (maximálne však 240 hodín za
24 mesiacov).

3. Predložené ponuky
P.
č.
1.

2.

3.

Dodávateľ
(obchodné meno,
adresa jeho sídla)
PanGen s.r.o
Pribinova 4
811 09 Bratislava
PACTUM PARK, s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
PP Services s. r. o.
Cabanova 13/B
841 02 Bratislava

Cena v EUR Cena v EUR
bez DPH
s DPH

Prieskum
vykonaný dňa

Spôsob
vykonania
prieskumu *
Emailom

24 280,00

29 136,00

26.08.2019 –
04.09.2019

25 000,00

30 000,00

26.08.2019 –
04.09.2019

Emailom

24 600,00

29 520,00

26.08.2019 –
04.09.2019

Emailom

4. Spôsob vykonania prieskumu:
Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky z cenového prieskumu e‐mailovým
oslovením 3 potenciálnych dodávateľov.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 280,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako priemerná z obdržaných predpokladaných
celkových cien za predmet zákazky a zaokrúhlená na celé desiatky eur nadol.
V Pezinku, dňa 10.09.2019

…………………...............................................................
PhDr. Zuzana Kostolányiová
vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej správy a
DP Omšenie, poverená vedením kancelárie akadémie
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