MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 16.03.2018
KIAZ/4266/2018

Vec
Zadanie

zákazky

na

„Obstaranie

školenia

administratívnych

zamestnancov

MČ

BNM

(oprávnených osôb) v súvislosti so zmenami v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu
implementácie Nariadenia EPaREU 2016/679 a Smernice EPaREU 2016/680 GDPR“, 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.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:

Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:

00 603 317

DIČ:

2020887385

Zastúpený:

Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Miškovská

Typ zmluvy:

Zákazka na poskytnutie služieb

02/49 253 375, 0905 387 039

3.

Opis predmetu zákazky:
Žiadosť

o zabezpečenie

verejného

obstarávania

–

obstaranie

školenia

administratívnych

zamestnancov MČ BNM (oprávnených osôb) v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle Zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 84/2014 Z. z. a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania
trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií
a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
1. Školenie bude

zamerané na zosúladenie mestskej časti (právnická osoba) s nariadením

a smernicou EPaREU v oblasti OOÚ.
2. Obsahom školenia budú okrem základných tém ochrany osobných údajov aj témy zosúladenia
spracovania osobných údajov s nariadení a smernicou GDPR – nastavenie právnych a technických
procesov na ochranu spracovávaných osobných údajov a poučenie osôb spracúvajúcich osobné
údaje.
3. Súčasťou školenia budú aj elektronické študijné materiály a praktické príklady s diskusiou
účastníkov školenia.
4. Školenie zamestnancov sa uskutoční v priestoroch Miestneho úradu MČ BNM (MČ BNM obstarávateľ),

Junácka

1,

Bratislava

v nestránkových

dňoch

(utorok,

štvrtok)

v

predpokladanom rozsahu 3-4 hodín v predpokladaných 1-3 školiacich termínoch po á 40
(približne) zamestnancov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť len jedno školenie.
5. Predpokladaná hodnota jedného školenia je 2 586,72 EUR s DPH. Predmetom súťaže je cena
jedného školenia.
6. Súťažná cena zákazky:
Názov školenia

Cena za 1 školenie
v EUR bez DPH

Cena za 1 školenie
v EUR s DPH

Ochrana osobných údajov

Osobitné požiadavky na plnenie zákazky:
Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa je: Ing. Zuzana Miškovská, tel. 0905 387 039,
e-mail: zuzana.miskovska@banm.sk
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4.

Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH: 4 311,20 EUR
Predpokladaná hodnota za 1 školenie bez DPH: 2 155,60 EUR

5.

6.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
5.1

Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2

Ako predmet správy treba uviesť: ,,Školenie – ochrana osobných údajov“

5.3

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská, 02/49 253 375

5.4

Miesto stretnutia: nie je potrebné

5.5

Termín obhliadky: nie je potrebná

5.6

Lehota na predloženie ponuky: 23.03.2018 do 09:00 hod.

5.7

Viazanosť/platnosť ponuky: 31.07.2018

Obchodné podmienky:
V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva
(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia
služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia
riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7.

Miesto a lehota plnenia:
Miesto plnenia zákazky: Miestny úrad MČ BNM, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Lehota plnenia: na základe čiastkovej objednávky

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane
dopravy ako celku.
Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:
·

celková cena bez DPH

·

sadzba a výška DPH

·

celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je platcom
DPH.
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9.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

10.

Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,
ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie
tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Ing. Daša Effenbergerová, v. r.
vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania
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