
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
  

 
2. Názov zákazky na tovar  

„Zabezpečenie procesu GDPR pre mesto Pezinok“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky  
MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je zabezpečiť proces GDPR prostredníctvom externej osoby, ktorá sa špecializuje 
na túto špeciálnu agendu a by zabezpečovala a niesla zodpovednosť za jej odborné plnenie  v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Špecifikácia zabezpečenia výkonu činností funkcie zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov najmä: 
 poskytovať informácie a poradenstvo Prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, 

ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných 
predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov, 

 monitorovať súlad spracúvania osobných údajov s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov, 
ostatnými právnymi predpismi EÚ, SR týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ďalej s 
pravidlami Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane 
rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, k toré sú zapojené do 
spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,  

 poskytovanie poradenstva na požiadanie Objednávateľa, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu 
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35 GDPR a § 42 Zákona, 

 spolupracuje s dozorným orgánom, t.j. Úradom na ochranu osobných údajov SR,  
 plnenie úlohy kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov SR v súvislosti s otázkami 

týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane konzultácie podľa článku 36 GDPR § 43 a podľa 
potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach,  

 zohľadňovanie rizika spojeného so spracovateľskými operáciami, pričom bude zobraté na vedomie 
povaha, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov,  

 ďalšie obdobné činnosti podľa požiadaviek Objednávateľa v súvislosti s GDPR a Zákonom.  
                

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená mesačne. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

2 000,00 EUR bez DPH / 2 400,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

mailto:vlasta.cholujova@msupezinok.sk


Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady za 

jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná + vyplní identifikačné údaje uchádzača /Obchodný názov; 
Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov 
banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ + vyhlásenie uchádzača podpísané 
štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu sa 
oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami 
tohto verejného obstarávania (príloha č. 1) 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 

- návrh zmluvy, ktorý predloží uchádzač /podpísaný a opečiatkovaný/ s uvedením minimálnych požiadaviek: 
Zmluva o zabezpečení výkonu činností funkcie zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov uzatvorená v zmysle: ust. § 536 a nasl. v 
spojení s § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 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 údajov) (ďalej len „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len "Zákon") 
 
Doba trvania Zmluvy: od 01.12.2020 do 31.12.2021, s výpovednou dobou 1 mesiac bez uvedenia dôvodu. Začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 
 
Predmet zmluvy: Zabezpečenie výkonu činností funkcie zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov najmä: 
a) poskytovať informácie a poradenstvo Prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie 
osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, 
b) monitorovať súlad spracúvania osobných údajov s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov, ostatnými právnymi predpismi EÚ, SR 
týkajúcich sa ochrany osobných údajov, alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany 
osobných údajov, ďalej s pravidlami Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia 
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany 
osobných údajov, 
c) poskytovanie poradenstva na požiadanie Objednávateľa, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho 
vykonávania podľa článku 35 GDPR a § 42 Zákona, 
d) spolupracuje s dozorným orgánom, t.j. Úradom na ochranu osobných údajov SR, 
e) plnenie úlohy kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov SR v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných 
údajov vrátane konzultácie podľa článku 36 GDPR § 43 a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach, 
f) zohľadňovanie rizika spojeného so spracovateľskými operáciami, pričom bude zobraté na vedomie povaha, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov, 
g) ďalšie obdobné činnosti podľa požiadaviek Objednávateľa v súvislosti s GDPR a Zákonom. 
 
Zodpovednosť Poskytovateľa: 
- Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má poskytnutá služba v čase splnenia záväzku, 
- Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súčinnosti s nedodržiavaním ustanovení Zmluvy, Zákona, 
- Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s vykonanou kontrolou, po ukončení ktorej bude právoplatne  
  udelená sankcia zo strany kontrolného orgánu, maximálne do výšky uloženej sankcie, 
 
Zmluvné pokuty: 
- ak je Poskytovateľ v omeškaní so splnením záväzku vykonať službu riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie  
  zmluvnej pokuty vo výške 100,00 eur za každý deň omeškania, 
- Objednávateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody vzniknutej porušením povinností Poskytovateľa alebo zodpovednej osoby  
  nesprávnym vykonaním služby a neplnením povinností Prevádzkovateľa 
 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 25.11.2020. Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme 
podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf 
/poznámka: 1 e-mail = max 10 MB/ 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 
Termín dodania: od 01.12.2020 - 31.12.2021 
 

11. Doplňujúce informácie 
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než 

predpokladaná hodnota zákazky.  
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, ktorú predloží uchádzač. 

 
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

12.11.2020 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
 
 
 
 


