
Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku 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. Verejný obstarávateľ:  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba:; Robert Kramár ; Alexandra Horná 

tel. č.:, 02/20928060 ; 02/20928127 

e-mail: ; robert.kramar@vicepremier.gov.sk ; alexandra.horna@vicepremier.gov.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„Príprava základných rámcov pre tvorbu regulácií a legislatívy v oblasti dát“ 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce): 

Služby  

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05, 

Bratislava. 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva  o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.   

7. Stručný opis zákazky: 

Zákazka má naplniť jeden z plánovaných výstupov Dátovej kancelárie pre rok 2018 v súlade s 

míľnikmi definovanými v opise národného projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej 

správe“. 

 

Účelom zákazky je získanie odborných výstupov, ktoré budú slúžiť pre včasnú realizáciu 

aktivity projektu č. 6 „Podpora pri úprave legislatívy na zabezpečenie efektívnejšieho riadenia 

a správy dát“. 

Prvých krokom tejto aktivity je potreba vypracovania legislatívnej analýzy a odborných 

podkladov pre prípravu novej legislatívy (takzvaný zákon o údajoch) respektíve úpravu 

existujúcich zákonov a noriem. 

V súlade s plánom realizácie aktivít  projektu (návrhy, koncepty a stratégie sa riešia externými 

expertami) bude vytvorená legislatívna analýza existujúcej legislatívy a návrh konceptov 

a metodík pre tvorbu novej legislatívy. 

Digitálne technológie a spracovanie údajov výrazne menia fungovanie ekonomiky a štátu. 

Zákony často nestíhajú sledovať vývoj a progres, čo môže paradoxne spomaliť nábeh 
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niektorých prínosov. Aby bolo možné pretaviť navrhnutú víziu štátu fungujúcom na základe 

využívania znalostí („data-driven state“) do praxe je potrebné zmeniť celkové chápanie 

využívania údajov vo verejnej správe, čo si vyžiada potrebné legislatívne zmeny: 

− špecifikácia publikovania údajov verejnej správy vo formáte otvorených údajov a jasná 

definícia verejného záujmu pre použitie údajov, 

− modernizácia spôsobu používania údajov vo verejnej správe – údaje bude možné používať 

na analytické účely a pre podporu rozhodovania ak sa zabezpečí ochrana osobných 

údajov, 

− stanovenie rámca pre anonymizáciu údajov, 

− definícia konceptu vlastníctva údajov, nastavenie práv a povinnosti vlastníkov údajov. 

Problémom je aj častý rozpor špecifickej legislatívy so všeobecnou legislatívou (napríklad 

zákon o e-Governmente), na čo je potrebné reagovať návrhom zmien konkrétnej legislatívy. 

Účelom zákazky je preto navrhnúť regulačný rámec pre štát fungujúci na základe využívania 

znalostí a podporiť tvorbu pravidiel pre digitálnu ekonomiku v 21. storočí. Je potrebné 

vytvoriť odborné podklady, ktoré umožnia nastaviť modernú legislatívu pre správne 

zadefinovanie údajov, ich vlastníctvo a použitie a ďalšie pravidlá tak, aby neboli narušené EÚ 

regulácie, ako GDPR – General Data Protection Regulation, PSI – Public Sector Information, 

či voľný tok údajov v rámci krajín spoločenstva. 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79140000-7 Právne poradenstvo a informačné služby 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je: 

− pripraviť odborné podklady pre prípravu zákona (takzvaný legislatívny rámec), najmä v 

technickej a koncepčnej oblasti, vrátane definície údajov, ich vlastníctva a spôsobe 

použitia, tak aby boli zohľadnené relevantné smernice (PSI) a nariadenia (GDPR). 

− vypracovať legislatívnu analýzu, ktorá bude pokrývať nasledovné:  

 definovanie a identifikáciu problémov pre zavedenie jeden-krát a dosť do praxe,  

 vytvorenie príručky pre garantov legislatívy, ako nastaviť legislatívu pre moderné 

využívanie údajov,  

 vytvorenie podpory a analytických záverov pri úprave legislatívy 

Výstupom tejto zákazky bude súbor dokumentov s nasledovnými časťami: 

Legislatívny rámec pre zákon o údajoch: 

Vypracovanie návrhu legislatívneho rámca pre potreby implementácie projektu a jeho zásah. 

Tento návrh stanoví, čo je potrebné zmeniť resp. aké normy je potrebné vypracovať, aby 

mohli byť závery projektu implementované do praxe. Tento rámec bude obsahovať: 

− definovanie cieľov regulácií vo vzťahu k parametrom digitálnej ekonomiky, 

− odborné podklady pre prípravu zákona v technickej a koncepčnej oblasti: 

 princípy nového zákona o údajoch, 

 analýza riešenia problémov vo vyspelých ekonomikách, 

 návrh klasifikácie a kategorizácie údajov, 



 definovanie efektívnych a účelných pravidiel pre prácu s takýmito údajmi a aby bol 

pokrytý potrebný rozsah údajov, 

 spôsob regulácie, ktorý rieši problémy ako vlastníctvo údajov, zodpovednosť za 

údaje, možnosť spracovávať údajov a tak, vrátane návrhov na riešenie transpozície 

PSI a usmernenie pre GDPR, 

− návrh spôsobu monitoringu účinnosti legislatívnych návrhov v praxi, 

− návrh sankčného mechanizmu, 

− návrh riešenia financovania verejných zdrojov údajov v digitálnej ekonomike. 

Výstupom návrhu legislatívneho rámca je dokument v rozsahu min. 50 normostrán. 

Predpokladaná náročnosť je 25 človekodní. 

 

Posúdenie vybraných vplyvov navrhnutej legislatívy 

Analýzy vplyvov navrhnutých regulácií, vrátane posúdenia alternatívnych foriem. Dôležitým 

výstupom je najmä vypočítanie vplyvov:  

− na podnikateľské prostredie, 

− na informatizáciu spoločnosti, 

− na rozpočet verejnej správy, 

− sociálne vplyvy, 

− vplyvy na životné prostredie, 

− vplyvy na občiansku spoločnosť, 

− na inštitúcie verejnej správy. 

Pri výpočte vplyvov je potrebné postupovať podľa aktuálne platnej Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov (www.economy.gov.sk/uploads/files/we49FwHx.pdf ). 

Výstupom návrhu legislatívneho rámca je: dokument v rozsahu min. 20 normostrán 

a ekonomické modely vplyvov v tabuľkovom formáte (xls). 

Predpokladaná náročnosť je 25 človekodní. 

Detailná legislatívna analýza  

Detailná legislatívna analýza so zameraním sa na identifikáciu noriem a ich nedostatkov pre 

implementáciu aktivít definovaných v projekte. Analýza pokryje všetky legislatívne normy, 

ktoré súvisia s dátami vo VS a vyhodnotí ich „pripravenosť“ na implementáciu projektu. 

Zároveň bude vypracovaná príručka, ktorá stanoví spôsob, ako nastaviť legislatívu pre 

moderné využívanie údajov vo VS a poskytne podporu pri úprave legislatívy. 

− Výstupom analýzy je dokument v rozsahu min.  50 normostrán. 

− Predpokladaná náročnosť je 25 človekodní. 

Sumár aktivít a výstupov: 

1. Návrh rámca zákona o údajoch 

2. Posúdenie vplyvov 

3. Legislatívna analýza 

Celková časová náročnosť je obdobie 3 mesiacov, t.j. 600 človekohodín, čo predstavuje 75 

človekodní (8 človekohodín = 1 človekodeň). Zmluvný vzťah je uzatváraný na dobu určitú t.j. 

na dobu 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zákazku zabezpečí dodávateľ počas 

tohto obdobia tak, aby sumárne odpracoval  maximálne 600 človekohodín. 

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/we49FwHx.pdf


10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Efektívna Verejná 

Správa. 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  49 633,33 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade 

s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

12. Verejný obstarávateľ bude v rámci verejného obstarávania požadovať nasledujúce 

podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti:  

 

12.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu 

do profesijného alebo obchodného registra: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky 

(napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových 

organizácií). 

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: 

Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) 

zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. 

 

 

12.2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača: 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné požiadavky na expertov: 

 

Expert č.1 Expert v oblasti dátovej vedy: 

 Minimálne 5 rokov odbornej praxe v nasledujúcich oblastiach: 

 Legislatívne analýzy, 

 Návrhy konceptov v oblasti legislatívy, 

 Manažment údajov a dát v oblasti verejnej správy 

 Analýza procesov a požiadaviek v oblasti verejnej správy. 

 Minimálne 2 praktické  skúsenosti s realizáciou projektov/plnením zmlúv z rovnakej 

alebo obdobnej oblasti predmetu zákazky . 

 Minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa . 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta s uvedeným počtom 

projektov z oblasti predmetu zákazky a zoznamom relevantných projektov, ktorý bude 

obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu 

odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie 

informácií uvedených v životopise u jednotlivých expertov.  

 

 



Z toho dôvodu, je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných 

projektov uviesť meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je 

možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 1 

uvedený v ponuke úspešného uchádzača  musí realizovať plnenie predmetu zákazky. V 

prípade, že expert uvedený v ponuke uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí 

spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom rozsahu. 

 

Odôvodnenie požiadavky viažucej sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. g) zákona). 

 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.  

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, 

ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného 

obstarávania vylúčený.  

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za 

poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu 

zmluvy. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

30.08.2018 do 13:00 hod. 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailovú adresu: 

alexandra.horna@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@vicepremier.gov.sk 

16. Ponuka musí obsahovať:  

1. Všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod 

12 výzvy). 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17 

3. Životopis experta, ktorý bude realizovať dodávku služieb, obsahujúce relevantné 

informácie t.j. zoznam realizovaných projektov. Každý životopis bude obsahovať meno, 

priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa služieb. 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

telefonicky alebo mailom ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

Zmluva  o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
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17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:  
 

Názov 

Maximálny 

rozsah 

(človehodín) 

Maximálny 

rozsah 

(človední) 

Časové rozpätie 

prípravy v 

spolupráci s 

UPPVII 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena 

spolu s 

DPH 

1.) Legislatívna rámec 200 25 

3 mes. (do 3 

mesiacov od 

účinnosti zmluvy) 

  

2) Posúdenie vplyvov 200 25 

3 mes. (do 3 

mesiacov od 

účinnosti zmluvy) 

  

2.). Legislatívna analýzy  200 25 

3 mes. (do 3 

mesiacov od 

účinnosti zmluvy) 

  

Spolu 600 75 

 

  

     

  

    

 

 

 

 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  
Áno  

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
20.8.2018 


