Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421 911 405 084
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Služby spojené s výkonom a povinnosťami
zodpovednej osoby podľa § 27 zákona č. 122/2013 Z.z.
3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☐

Služby

☐

Práce

4. Množstvo: podľa Špecifikácie zákazky (Príloha č. 1)
5. Predpokladaná hodnota zákazky: < 20.000,- EUR bez DPH na celú dobu trvania zmluvy
(max. 36 mesiacov – viď bod 12. výzvy)
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
7. Periodicita poskytovania služieb: osobné konzultácie 1x mesačne v priestoroch
verejného obstarávateľa.
8. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá jednotková cena za mesiac bude vyjadrená v EUR bez DPH.
Uchádzač si musí započítať do celkovej ceny predmetu zákazky všetky náklady spojené s
poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú
úhradu za prípadné dodatočné náklady (napr. cestovné), ktoré si opomenul započítať do
ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a
uvedie, že nie je platiteľom DPH.

9. Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia jednotková cena s DPH za mesiac.
10. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
29.11. 2013 do 12.00 hod.
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk.
11. Zmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu na
poskytovanie služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení na dobu 12 mesiacov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať
služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných služieb realizovaných
pôvodným dodávateľom najviac 2 po sebe idúce obdobia, vždy najviac na 12 mesiacov,
až do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky. Úspešný uchádzač musí na vyzvanie
pred podpisom zmluvy doložiť doklad/y preukazujúce, že je oprávnený poskytovať službu
vo vzťahu k predmetu zákazky.
12. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe
predloženej faktúry poskytovateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
13. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
14. Uplynutie lehoty viazanosti: 20.12.2013
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre
zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave dňa: 22.11.2013
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., vedúca odboru ekonomiky
a hospodárskej správy

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky
Predmet zákazky:
Služby spojené s výkonom a povinnosťami zodpovednej osoby podľa § 27 zákona č.
122/2013 Z.z. (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“)
Požiadavky na výkon zodpovednej osoby:
1. Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom
systéme posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd
dotknutých osôb. Zistenie narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím
spracúvania alebo porušenia zákonných ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov
je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prevádzkovateľovi;
ak prevádzkovateľ po upozornení bez zbytočného odkladu nevykoná nápravu, oznámi to
zodpovedná osoba Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej iba „úrad“).
2. Zodpovedná osoba je povinná zabezpečovať:
 povinnosti podľa bodu 1.,
 dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa § 6 zákona
o ochrane osobných údajov,
 poučenie oprávnených osôb podľa § 21 zákona a ochrane osobných údajov,
 vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 až 30 zákona a ochrane osobných
údajov,
 prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 až 3 zákona a ochrane osobných
údajov, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu podľa § 19
ods. 4 zákona a ochrane osobných údajov,
 dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so
sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie
dohodnutých podmienok podľa § 8 zákona a ochrane osobných údajov,
 dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 31 a 32 zákona
a ochrane osobných údajov,
 prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie alebo
nahlasovanie zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačných systémov
podľa § 34 až 44 zákona a ochrane osobných údajov.
 potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na
požiadanie je zodpovedná osoba povinná úradu kedykoľvek predložiť svoje písomné
poverenie a ďalšie súvisiace písomné oznámenia v zmysle zákona a ochrane
osobných údajov.
(3) Zodpovedná osoba, ktorá prestane spĺňať podmienky podľa § 23 ods. 5, 6 alebo 7 zákona
a ochrane osobných údajov, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť
prevádzkovateľovi.
Sankcie: Zodpovednej osobe (nie prevádzkovateľovi) za porušenie vyššie uvedených
povinností vyplývajúcich na základe §27 môže úrad uložiť pokutu až výšky 3 000,- €.
Periodicita osobných návštev u verejného obstarávateľa: 1x za mesiac.

