
OBEC      ŠTIAVNIK                                                             Štiavnik,  10. februára  2014         
Obecný úrad  Štiavnik 
013 55  Štiavnik 1350 
                             
Č.:  32-2/2014                                                                                                     
 
                                               

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

                                                                                                                           
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik, 013 55 
Štiavnik 1 350 
 
2. Identifikačné číslo akcie:  32-2/2014 
 
3. Typ zmluvy:  Objednávka 
 
4. Názov zákazky: Komplexné spracovanie všetkých stupňov povinnej dokumentácie 
ochrany osobných údajov v súlade s novelou zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 
Z.z. v znení neskorších predpisov  pre  Obecný úrad v Štiavniku a Domov sociálnych služieb 
v Štiavniku. 
 
5. Miesto dodania:  obec Štiavnik 
 
6. Predpokladaný termín dodania:  marec 2014 
 
7. Opis predmetu zákazky: Táto služba pozostáva z: 

  vykonania analýzy stavu spracúvania osobných údajov v organizácii,  
  posúdenie a zdokumentovanie plnenia všetkých povinností prevádzkovateľa (organizácie) 

vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov,  
  spracovanie návrhov dokumentácie (bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice, 

prílohy),  
  zavedenie dokumentácie do praxe prevádzkovateľa, vrátane registrácie IS 
  vyškolenie zodpovednej osoby,  
  oboznámenie všetkých oprávnených osôb,  
  konzultačné činnosti po zavedení dokumentácie. 

Osobné údaje sa spracuvávajú v uvedených sídlach organizácií. 
 
 
8. Náležitosti cenovej ponuky: 

a)  Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 12 tejto výzvy, 

b)  Nasledovné identifikačné údaje uchádzača: 



Obchodné meno (resp. osobné údaje):  

Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 
Fax: 
Register: 
 
 
9. Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Vároš, starosta obce, tel.: 041-5583 007, 041-5583 115. 
 
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 27. februára 2014 do 14:00 hod. v zalepenej obálke 
s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore 
uvedenú adresu sídla verejného obstarávateľa. 
 
11. Vyhodnotenie  ponúk: úspešnému uchádzačovi bude doručená objednávka 
 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena bez DPH. 
Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne: 
cena bez DPH : 
DPH : 
cena spolu s DPH: 
 
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. 
Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom 
zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky 
a dátumom vyhotovenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


