
Mesto Rožňava                                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov 
(ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 70/02017/Na
Názov zákazky : Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnost v 

súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služba
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 79212000-3  audítorské služby
Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Jozef Kováč

Tel.: 058/7773232, 0918 792 935
e-mail.:  jozef.kovac@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom  zákazky  je  implementácia  Nariadenia  EÚ  2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri 
spracúvaní  osobných  údajov  a  o voľnom pohybe takýchto  údajov,  (  ďalej  iba  „GDPR“ -  General  Data 
Protection Regulation) v podmienkach mesta Rožňava. GDPR zavádza nové bezpečnostné požiadavky a 
povinnosti, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
Implementácia nariadenia je pre každú organizáciu iná, ale obsahuje niektoré spoločné prvky. Nariadenie 
zavádza  nové  opatrenia  a  pojmy  a  vyžaduje  vyššiu  kontrolu  nad  spracúvaním  osobných  údajov.  V 
podmienkach  MsÚ bude  potrebné  analyzovať  súčasný  stav  a  vyhodnotiť   súlad  s  GDPR  nariadením. 
Výsledkom  hodnotenia  analýzy  bude  detailný  popis  súčasného  stavu  spracovávania  osobných  údajov 
a stavu  potrebného k naplneniu  súladu s GDPR.  Predmetom  zákazky  je tiež  kontrola  zavedenia  GDPR, 
kontrolný a revízny audit, smernice a dokumentačný audit, školenia a podpora.
Uvádzame požiadavky na uchádzača pre zavedenie GDPR  
a/ v rámci vstupného auditu požadujeme vykonať:

- vstupný audit, zhodnotenie súčasného stavu
- obhliadka priestorov, pracovísk, procesov, väzieb
- dokumentačný audit, zhodnotenie stavu dokumentácie, zmlúv, poučení
- zhodnotenie stavu organizácie vzhľadom k informačnej bezpečnosti
- zhodnotenie podmienok spracúvania OU a identifikácia problémov
- stanovenie informačných systémov pre spracúvanie osobných údajov
- diferenčný audit
- porovnanie súčasného stavu ochrany osobných údajov s požiadavkami GDPR

b/ v rámci rizikovej analýzy požadujeme vykonať:
- systematický opis plánovaných sprostredkovateľských operácií a účelu spracúvania
- posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu
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- posúdenie rizika pre práva slobody dotknutých osôb
- stanovenie rozsahu spracúvaných údajov v zmysle dotknutých zákonov a nariadení
- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- posúdenie zákonnosti spracovania osobných údajov
- analýza procesov a bezpečnostných rizík
- vypracovanie rizikovej analýzy
- stanovenie  miery  rizík  –  požadujeme  spracovať  ako  východiskový  dokument  pre  proces 

zavádzania GDPR
- vyhodnotenie rizikovej analýzy s návrhom opatrení

b1/  smernice a dokumentačný audit v rozsahu:
- bezpečnostná smernica
- smernica pre IT
- smernica pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb
- smernica na odhaľovanie a manažment bezpečnostných incidentov
- smernica pre kamerové systémy

b2/ bezpečnostná dokumentácia, GDPR compliance dokumentácia v rozsahu:
- posúdenie obsahu bezpečnostnej dokumentácie a návrhy a návody na jej skvalitnenie
- záznamy o spracovateľských činnostiach
- vypracovanie  plánu znižovania  miery  rizík,  konzultácie  s Úradom na ochranu osobných údajov 

(ďalej len ÚO OÚ)
- záznamy o poučení oprávnených osôb
- sprostredkovateľské zmluvy
- formuláre pre vedenie záznamov o poskytnut informácií dotknutým osobám
- formuláre pre vedenie záznamov o incidentoch, o preventvnych aktivitách
- formuláre o poskytnut záznamov z kamerového systému
- ostatné formuláre podľa potreby

b3/ školenia
- školenie oprávnených osôb a zamestnancov k GDPR
- školenie zamestnancov k informačnej bezpečnosti

c/ prijate opatrení  k zabezpečeniu ochrany osobných údajov, plán zavedenia Privacy by Design and by
               Default (Ochrana súkromia – ďalej len PDD)

- procesy dané do súladu s GDPR
- stanovenie pravidiel na zálohovanie a likvidáciu osobných údajov
- stanovenie kontrolných mechanizmov
- stanovenie  mechanizmov oznamovania  o narušení  bezpečnosti a  mechanizmov na zamedzenie 

opakovaných narušení
- stanovenie  mechanizmov  a procesov  informovania  dotknutých  osôb  o ich  právach  a o ich 

spracovávaných OÚ
- zavedenie prístupu „ need to know“, znalostné a vedomostné predpoklady
- doporučenie produktov a služieb, ktoré nemá subjekt zavedené, alebo ktoré nahrádzajú produkty 

a služby zavedené u subjektu a nespĺňajúce požiadavky GDPR:
 ochrana proti škodlivému sofvéru
 zálohovanie
 monitoring
 firewall
 šifrovacie nástroje

- ostatné opatrenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
d/ kontrola zavedenia GDPR

- kontrola plánu zavedenia PDD, plánu znižovania miery zostatkových rizík
- kontrola dodržiavania smerníc
- kontrola úrovne bezpečnostnej komunikácie a jej dodržiavania v praxi
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- kontrola dodržiavania procesov informačnej bezpečnosti
- aktualizácia plánu zavedenia PDD, plánu znižovania miery zostatkových rizík
- posúdenie „state of the art“ , t.j. úroveň PDD podľa najnovších poznatkov

e/ kontrolný a revízny audit, podpora
- kontrolný  audit:  kontrola  dodržiavania  bezpečnostných  opatrení,  kontrola  plnenia  plánu 

znižovania rizík, podpora
- revízny audit:  kontrola a revízia PDD, aktualizácia GDPR dokumentácie,  revízia bezpečnostných 

opatrení, podpora
- podpora  zahŕňa:  neobmedzený  počet  telefonických  a mailových  dotazov,  informovanie 

o legislatvnych zmenách a o stanoviskách ÚO OÚ
2.2.        Cenová ponuka bude zahŕňať všetky náklady spojené s procesom zavedenia GDPR, vrátane
               príp.dopravných nákladov a pod.
II.3. Termín dodania  predmetu zákazky V súlade so zákonom a príslušnými nariadeniami

II.4. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponuky  bude  aj 
variantné  riešenie,  nebude  takéto  riešenie 
zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.5.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.6.  Mena : EUR

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 28.11.2017 vrátane
III.2.  Predloženie ponuky:
2.1   Uchádzač  predloží  ponuku  elektronicky  na  adresu  uvedenú  v bode  I.  tejto  výzvy  v lehote  na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
III.3.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.1.2018

III.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 8 500,00                  

IV.  Podmienky účast

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia: Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :     Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1 Uchádzač predloží:

- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na  

poplatkoch  za  TKO,  na  zaplatení  kúpnej  ceny,  na  nájomnom  za  byt,  nebytový  priestor  alebo 
nehnuteľnosť a pod.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania.  (Príloha č.2)   
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V.  Vyhodnotenie ponúk

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v 
prípade  neplatiteľa  DPH  za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa 
nestanovuje.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky  bude  financovaný    z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,   pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov,  podľa  dohody  s úspešným  uchádzačom.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúru  za  riadne 
zhotovené a odovzdané dielo v zmysle zmluvy.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1.  Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  žiadnu ponuku a zrušiť  tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné.
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   miroslav.nalepa@roznava.sk 
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  
uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o      doručení  bude  považované  za   
preukázanie doručenia.   
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/

Číslo zákazky : 70/2017/Na
Názov zákazky : Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnost v súlade s 

Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba
I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:
Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie : IBAN :
DIČ : IČ DPH :
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 
E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 
P.č. Popis Cena v € bez 

DPH
DPH v 

€
Cena  v € 

s DPH
1.  Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnost v súlade 

s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov

P.č. Popis Cena v € bez 
DPH

DPH v € Cena  v € s DPH

2. školenia
3. Kontrolný audit

P.č. Popis Cena  v  €/km 
bez DPH

Predpokladaný  počet  výjazdov 
(počet km spolu)

Predpokladaná celková cena 
dopravy spolu vrátane DPH

4. Dopravné náklady

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady zavedenie bezpečnostných 
požiadaviek v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, konzultácie, dopravu a ostatné režijné náklady. 

V ………………………. dňa ......................... ...........................…………………………...…………… 
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:

- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii,  ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči    mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach,  na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a  
pod.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania.   

V ………………………. dňa .........................

     

............................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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