
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov:                  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

    Sídlo:                      Bardejovská 6, 043 29  Košice 

    IČO:                       31 701 914 

    IČ DPH:                SK 2020488206 

    Kontaktná osoba vo veciach zákazky,:  
         JUDr. Alena Spielmann,  055/6407100,  alena.spielmann@dpmk.sk                                         

                      

2. Predmet zákazky : 

    2.1. Názov zákazky: Audit prijatých bezpečnostných opatrení, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

    2.2. Druh zákazky:   služba 

    2.3.Typ zmluvného vzťahu: objednávka 

3. Miesto a termín  dodania predmetu zákazky: 

    3.1. Bardejovská 6, Košice ; na základe dohody - po vystavení objednávky 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

   Vykonanie auditu prevádzkovateľom DPMK a.s. prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle nariadenia EP a Rady 

( EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, 

testov proporcionality a interných smerníc prevádzkovateľa 

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 4.999,- EUR bez DPH 

7. Predkladanie cenových ponúk: 
    7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

    7.2. Cenová   ponuka   predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.  

    7.3. Cenové    ponuky    sa    doručia v emailovej podobe na adresu alena.spielmann@dpmk.sk  v lehote na   

     predloženie ponuky  dňa  18.04.2019 do 10,00 hod.     

   

8. Lehota viazanosti ponuky: 

    8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.06.2019 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

    9.1. Predmet   zákazky   bude   financovaný  z vlastných zdrojov formou  bezhotovostného platobného styku. 

    9.2. Splatnosť faktúry  je do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Podkladom pre vystavenie faktúry je prevzatie 

dokumentácie v elektronickej i neautomatizovanej podobe podľa bodu 4. na základe preberacieho protokolu. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 

      10.1. Uchádzač   predloží doklad  o  oprávnení  podnikať  na daný predmet zákazky (fotokópia výpisu  

       z obchodného   alebo živnostenského registra).   

  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
      11.1. Najnižšia cena  v EUR bez DPH na celý predmet zákazky. 

 

12. Obsah ponuky: 

      12.1.  Ponuka musí obsahovať 

          - ocenenie predmetu zákazky a zároveň určenie celkovej ceny v EUR bez DPH  za celý predmet zákazky  

(Príloha č. 1) 

          - doklad podľa bodu 10. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

      13.1. Po vyhodnotení    cenových    ponúk    budú  uchádzači  elektronicky  (e-mailom)   oboznámení  

        s výsledkom   vyhodnotenia. 

      13.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná  objednávka. 

      13.3. Ak   úspešný   uchádzač   z   akéhokoľvek   dôvodu    odstúpi   od  realizácie predmetu diela, verejný   

       obstarávateľ môže vyzvať na uskutočnenie diela ďalšieho uchádzača v poradí. 

      13.4. Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje    právo  neprijať  ani   jednu  ponuku   z    predložených  ponúk 



       v prípade, že predložené   ponuky  nebudú  výhodné   pre    verejného    obstarávateľa alebo budú v rozpore  

       s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

      13.5. Všetky   výdavky    spojené  s   prípravou,   predložením   dokladov  a   predložením  cenovej ponuky znáša  

       výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

 

V Košiciach, dňa 08.04.2019 

 

 

 

 


