Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2020

Žilina 09.07.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:
E-mail:
Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Špecifikácia činností (úloh) zodpovednej osoby (DPO)
pri vykonávaní dohľadu nad spracúvaním osobných údajov
(podľa čl.39 Nariadenia GDPR resp.§46 Zákona č.18/2018)

Zodpovedná osoba (DPO), sa zaväzuje, že v rámci svojej činnosti bude vykonávať nasledovné:
Priebežný dohľad zodpovednej osoby v zmysle platnej legislatívy (Nariadenie GDPR resp. zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov) – pravidelné kontroly stavu ochrany osobných údajov, spracúvania OÚ a monitorovanie súladu s vyššie
citovaným nariadením a zákonom.
Školenia – zodpovedná osoba vykoná pravidelné preškolenie zamerané na poskytovanie informácií a poradenstva
objednávateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie OÚ, o ich povinnostiach podľa aktuálnej legislatívy v oblasti
ochrany osobných údajov – vykonáva sa 1x za rok, prípadne podľa potreby po dohode s Prevádzkovateľom
Konzultačná a poradenská činnosť – zodpovedná osoba bude podľa potreby prevádzkovateľa poskytovať podporu,
poradenstvo a konzultácie na požiadanie a to najmä vo forme:
a) neobmedzený počet konzultácií elektronickou poštou a neobmedzený počet telefonických konzultácií týkajúcich sa
ochrany a spracúvania osobných údajov
b) osobné konzultácie k ochrane a spracúvaniu OÚ v priestoroch Objednávateľa
c) informácie o legislatívnych zmenách a o stanoviskách Úradu na ochranu osobných údajov SR

Vybavovanie podnetov/žiadostí dotknutých osôb v primeraných lehotách podľa povahy a náročnosti vybavenia:
c)príprava návrhov písomných úkonov pri vybavovaní sťažností

c)priebežné preberanie a potvrdzovanie podaní dotknutých osôb
d)prípadné oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
e)operatívne poskytovať dotknutým osobám informácie o spracúvaní OÚ
Súčinnosť a odborná pomoc pri komunikácii s Úradom na ochranu osobných údajov SR (ďalej iba „ÚOOÚ“) – konzultácie,
oznámenia podaní dotknutých osôb, hlásenia bezpečnostných incidentov, súčinnosť pri prípadných kontrolách z ÚOOÚ
Kontrolný audit – kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení, kontrola plnenia plánu znižovania rizík – vykonáva sa 1x za
obdobie trvania zmluvy, najneskôr však mesiac pred jej vypršaním

Typ zákazky: Služby
CPV:

85312320-8 Poradenské služby

3. Podmienky účasti
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). Všetkým záujemcom systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
1. Lehota plnenia 17.07.2020 do 16.7.2022. 2. V zmysle prílohy (Zmluva)

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 500 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Advokátska kancelária Mišík, s. r. o.
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
misik@akmisik.sk
DUALFI s. r. o.
Súkennícka, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
dualfi@dualfi.sk
Opoj Rezidencia s.r.o.
, 811 09 Bratislava
pjancik.mail@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Advokátska kancelária Mišík, s. r. o.
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
misik@akmisik.sk
Cenová ponuka: 15 600 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

DUALFI s. r. o.
Súkennícka, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
dualfi@dualfi.sk
Cenová ponuka: 12 000 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Opoj Rezidencia s.r.o.
811 09 Bratislava
pjancik.mail@gmail.com
Cenová ponuka: 14 964 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
DUALFI s. r. o.
Súkennícka, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
dualfi@dualfi.sk
Cenová ponuka: 12 000 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: DUALFI s. r. o.
2: Opoj Rezidencia s.r.o.
3: Advokátska kancelária Mišík, s. r. o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Mgr. Ing. Radoslav Machan, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Bc. Zuzana Cáliková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Roman Osika
Mgr. Ing. Radoslav Machan
Bc. Zuzana Cáliková

