VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
BE-ZVO-9-053-15
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4209, +421 917 990 354
a
JUDr. Monika Benická
e-mail: monika.benicka@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4215, +421 917 498 392
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného
obstarávateľa najneskôr do 11.3.2015 do 11:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky: „Vzdelávanie zamestnancov – ZÁKAZNÍCKE CENTRUM“.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie vzdelávania zamestnancov sekcie starostlivosti o zákazníka –
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM spoločnosti SPP.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu obstarávania, ako aj návrh zmluvných podmienok, bude zaslaná
záujemcov po prihlásení do e-aukčného portálu proe.biz.
5. Termín poskytnutia služieb: od podpisu Rámcovej dohody – 31.12.2015
6. Miesto plnenia:
Predmet plnenia bude realizovaný v priestoroch objednávateľa (Zákaznícke centrá SPP na celom území
Slovenska), resp. v iných vhodných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ. Konkrétne miesto plnenia
bude uvedené v jednotlivých objednávkach.
Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa, aby umožnil bezplatný prístup vopred učenej osoby zodpovedného zamestnanca objednávateľa na kurz za účelom kontroly plnenia predmetu zmluvy.
7. Typ zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“)
8. Lehota na predloženie ponúk: 13.3.2015 do 10.00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
a) podmienky účasti – v listinnej forme v uzavretom obale.
Uzavretý obal bude obsahovať:
1) Doklady v zmysle bodu 9. písm. a) – e) tejto výzvy,

2) Návrh zmluvy v zmysle bodu 10. bez príloh, v návrhu zmluvy nesmie byť obsiahnutá cena
predmetu plnenia.
Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné obchodné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo
uchádzača), adresu verejného obstarávateľa a heslo súťaže: „Vzdelávanie zamestnancov ZC“ a nápis
„SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.
Upozornenie: v dokladoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti nesmie byť obsiahnutá cenová
ponuka ani žiadne dokumenty, v ktorých sa uvádza cena predmetu plnenia alebo jej časť.
Ponuku časť a) podmienky účasti je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponuky na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Jana Krištofová
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
V prípade osobného doručenia do podateľne bude ponuka prevzatá na vyššie uvedenej adrese
v pracovných dňoch:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 – 13.00 hod
8.00 – 13.00 hod
11.00 – 16.00 hod
8.00 – 13.00 hod
8.00 – 13.00 hod

b) prílohu č. 3 - „Cenová ponuka“, ktorá bude zaslaná spolu s pozvánkou na účasť vo výbere
verejného obstarávateľa, v zmysle bodu 18. tejto výzvy - elektronicky na portál proe.biz
prostredníctvom ikony „prílohy účastníka“ vo formáte „.pdf“ (scan opečiatkovanej a podpísanej prílohy
č. 3 tejto výzvy) a vo formáte „excel“.
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2541
9. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a)

Čestné vyhlásenie:
 výslovne súhlasí s podmienkami obstarávania vrátane neodvolateľnosti ponuky,
 že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch,
 že nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze
alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je
v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
 nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,




že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla,
že súhlasí s návrhom Zmluvy.

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje
predloženie nasledujúcich dokladov:
b)

Minimálne 3 referenčné listy za obdobie rokov 2012 – 2015, ktorými uchádzač preukáže poskytovanie
kurzov pre zamestnancov zákazníckych centier zhodných alebo obdobných s kurzami uvedenými
v prílohe č. 1 tejto stratégie, pričom každý referenčný list verejný obstarávateľ požaduje od iného
odberateľa. Zhodnými alebo obdobnými kurzami verejný obstarávateľ rozumie kurzy realizované pre
zamestnancov ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA. Každý z predložených referenčných listov musí byť originál
potvrdený odberateľom a musí obsahovať minimálne:
- obchodné meno a sídlo odberateľa,
- kontaktnú osobu odberateľa (meno, funkcia, tel. číslo a e – mailovú adresu),
- predmet a stručný popis poskytovanej zákazky,
- obdobie realizácie zákazky,
- percentuálne vyjadrenie odberateľa o spokojnosti v každej z nasledovných oblastí: komunikácia
s dodávateľom, organizačné zabezpečenie kurzu, prístup lektora a splnenie cieľov kurzu.

Referenčné listy predloží záujemca v štruktúre v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude uchádzačom poslaná
v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz.
c)

Uchádzač predloží zoznam lektorov, ktorí budú zodpovední za realizáciu každého kurzu uvedeného
v prílohe č. 1 tejto výzvy. Prílohou tohto zoznamu budú profesijné životopisy navrhovaných lektorov
preukazujúcich min. 3 ročnú prax v oblasti lektorskej činnosti a kópia dokladov oprávňujúcich
vykonávať lektorskú činnosť každého z lektorov uvedených v zozname. Každý predložený životopis
musí byť podpísaný lektorom. Zoznam lektorov predloží uchádzač v štruktúre podľa prílohy, ktorá bude
súčasťou pozvánky zaslanej po prihlásení sa do e-aukčného portálu proe.biz.

d)

Podrobná špecifikácia obsahovej náplne každého kurzu v súlade so zadaním verejného obstarávateľa,
uvedeným v prílohe č. 1 tejto výzvy, s uvedením časového rozsahu jednotlivých navrhovaných
čiastkových aktivít/tém kurzu (t.j. čas venovaný jednotlivým aktivitám/témam kurzu) a metód/techník
vzdelávania (t.j. spôsoby, akými budú prebiehať jednotlivé navrhované čiastkové aktivity/témy kurzu).
Takúto podrobnú špecifikáciu uvedie uchádzač do prílohy, ktorá bude tvoriť súčasť pozvánky zaslanej
po prihlásení sa do e-aukčného portálu proe.biz. vo formáte „word“.

e) Uchádzač uvedie zoznam študijného materiálu a pomôcok, ktoré budú poskytnuté účastníkom na
danom kurze. Takýto zoznam uvedie uchádzač do prílohy, ktorá bude tvoriť súčasť pozvánky zaslanej
po prihlásení sa do e-aukčného portálu proe.biz. vo formáte „word“.. Uchádzač zároveň spracuje a
predloží študijný materiál pre všetky typy kurzov uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy.
10. Ďalšie požiadavky:
originál podpísaného návrhu Zmluvy v zmysle prílohy pozvánky, ktorá bude uchádzačom poslaná
v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz. Návrh zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou
osobou uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených ponukách so všetkými
uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti.

Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im
umožnená účasť v elektronickej aukcii.
11. Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať elektronickú aukciu.
V prípade realizácie elektronickej aukcie bude termín jej realizácie uvedený vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii. Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti!
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich prvé cenové ponuky
predložené v lehote na predkladanie ponúk.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu termínu
elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky
a splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom rámcovú dohodu.
Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody bude cenová ponuka na základe výsledku elektronickej aukcie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu v prípade,
ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky
Podmienky účasti splnia len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady podľa bodov 9. a 10.
tejto výzvy a zároveň dosiahnu % spokojnosti vo všetkých oblastiach v každom predloženom
referenčnom liste podľa bodu 9. písm. b) tejto výzvy min. 70%.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritérium

Váha/Body

1.

Obsahová náplň kurzov

30

2.

Cena

70

SPOLU

100

Postup pri vyhodnocovaní ponúk:
1. Obsahová náplň kurzov
Toto kritérium bude hodnotené každým členom komisie samostatne. Hodnotiť sa bude najmä obsahová
náplň kurzov a navrhované metódy/techniky vzdelávania k daným aktivitám/témam v ich navrhovanom
časovom rozsahu, v súlade so zadaním verejného obstarávateľa. Uchádzačovi, ktorý preukáže najlepšie
splnenie tohto kritéria pridelí člen komisie 100 bodov. Ostatným uchádzačom budú pridelené body od 0 do
99 podľa individuálneho posúdenia splnenia tohto kritéria. Výsledný počet bodov, ktorý získa uchádzač za
toto kritérium, bude vypočítaný podľa nasledovného vzťahu:
Pi = 30 x (Di/D1)
Pi výsledný počet bodov, ktoré získa práve hodnotený uchádzač za toto kritérium
Di celkový počet bodov, ktorý pridelia členovia komisie práve hodnotenému uchádzačovi za kritérium č. 1

D1 najvyšší počet bodov pridelený členmi komisie za kritérium č. 1
Do hodnotenia cenových ponúk (kritérium č. 2) postúpia len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti
a výsledný počet bodov, ktorý získa hodnotený uchádzač za kritériu č. 1 musí byť min. 21 bodov z 30 (t.j.
min. 70%).
2. Cena
Uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet obstarávania, bude pridelených 70 bodov.
Celková cena bude vypočítaná ako súčin jednotkovej ceny a predpokladaného počtu dní trvania kurzov
uvedených v prílohe č. 3 pozvánky. Ostatným uchádzačom budú pridelené body podľa nasledovného
vzťahu:
Pi = 70 x (D1/Di)
Pi počet bodov pridelených práve hodnotenému uchádzačovi za celkovú cenu v danej časti predmetu
obstarávania
D1 najnižšia celková cena v danej časti predmetu obstarávania
Di celková cena v danej časti predmetu obstarávania práve hodnoteného uchádzača
Počet bodov bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa všeobecných matematických pravidiel
zaokrúhľovania.
Po vyhodnotení cenových ponúk verejný obstarávateľ umožní uchádzačom, aby si vylepšili svoje poradie
prostredníctvom elektronickej aukcie. V elektronickej aukcii budú môcť uchádzači upravovať svoje ceny
smerom nadol vo všetkých položkách, čím dôjde k automatickému prepočítavaniu bodov.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
Uchádzač, ktorý získa po elektronickej aukcii najvyšší počet bodov za kritérium hodnotenie ponúk sa
umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa celkového počtu pridelených
bodov.
Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v hodnotení umiestnil na prvom mieste na
obdobie do 31.12.2015. V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne v lehote
viazanosti ponúk uzatvoriť zmluvu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
13. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kristofova@spp.sk a monika.benicka@spp.sk
14. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
15. Cena, mena a platobné podmienky:
Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z
pridanej hodnoty. Cena v ponuke uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade s
cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov) a musí zahŕňať
všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača spojené s prípravou kurzu a pod. Lehota splatnosti
faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cena:
 cena každého kurzu musí byť vyčíslená v EUR bez DPH na 1 skupinu / 1 deň (1 deň = 7,5 hod. výuky,
z toho 0,5 hod. obedňajšia prestávka). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať o skrátenú
formu kurzu v dĺžke trvania 1 deň pre inú skupinu zamestnancov SPP.
 počet účastníkov v skupine: 6 – 12
Cena musí obsahovať:
 všetky náklady na prípravu kurzu,
 školiace materiály,





osvedčenia o absolvovaní kurzu a vyhotovenie ich fotokópie,
realizáciu kurzu s vlastným technickým vybavením,
vyhodnotenie kurzu a vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy v štruktúre podľa prílohy č. 2
zmluvy,
 dopravu, stravu a ubytovanie lektora/-ov,
 občerstvenie účastníkov (minerálka 4 dcl/deň/osoba, 2 x káva alebo čaj/deň/osoba),
 všetky ostatné súvisiace náklady spojené s plnením zmluvy,
Cena nebude obsahovať náklady na stravu, ubytovanie a dopravu účastníkov
Predpokladané množstvo:
predpokladaný
predpokladaný
počet dní trvania
počet účastníkov
VA

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM (ZC)
referent starostlivosti o zákazníka - začiatočník
referent starostlivosti o zákazníka - pokročilý

Pravidlá písomnej
komunikácie

100

18

vedúci ZC, team leader ZC

Motivácia
zamestnancov

12

2

16. Lehota viazanosti ponúk: do 30.5.2015
17. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka, môže byť predmetom
sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom.
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo.
V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet
obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred
uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva v
súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Uchádzač
zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne
verejnému obstarávateľovi.
V prípade, ak súčasťou ponuky sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce
ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), uchádzač je povinný
k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. §
11 Zákona o ochrane osobných údajov, a to za účelom predloženia ponuky uchádzača verejnému
obstarávateľovi a jej následného vyhodnotenia verejným obstarávateľom, vrátane jej zverejnenia alebo
sprístupnenia tretím osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným Zákonom
o verejnom obstarávaní. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.
18. Ďalšie informácie:
Záujemcom, ktorí sa prihlásia do e-aukčného portálu proe.biz bude zaslaná pozvánka na účasť vo výbere
verejného obstarávateľa spolu s doplňujúcimi informáciami k obstarávaniu:
a) Príloha č. 1 - špecifikácia jednotlivých kurzov (dokument word),
b) Príloha č. 2 - formulár referenčného listu (dokument word),

c) Príloha č. 3 – cenová ponuka (dokument excel),
d) Príloha č. 4 – zoznam lektorov (dokument word),
d) Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh (dokument word).
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo zrušenie
obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov,
spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Dátum zverejnenia: 27.2.2015

Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponuky

Obchodný názov a sídlo
uchádzača:
Časový harmonogram:

Doplní uchádzač

1 deň výuky = 7,5 hodín, z toho 0,5 hod. obedňajšia prestávka
rozsah VA požadujeme rozpísať v rámci 1 dňa na 7 hodín

Charakteristika cieľovej skupiny:
Zákaznícke centrum zabezpečuje výkon všetkých procesov starostlivosti o zákazníkov kategórií Domácnosti
a Maloodber prostredníctvom osobného, písomného a e-mailového kontaktu. Zabezpečuje manažment
zmluvných vzťahov, ponuku produktov, uzatváranie dodatkov k produktom, vybavovanie reklamácií,
vybavovanie požiadaviek a podnetov zákazníkov.
Pracovná pozícia
Charakteristika
pracovnej
pozície
Pracovná pozícia
Charakteristika
pracovnej
pozície
KURZ č. 1
Názov VA:
Cieľ VA:

Hlavné témy:
Celkový rozsah:

referent starostlivosti o zákazníka – začiatočník
2 roky od nástupu na pracovnú pozíciu bez predošlých skúseností
v zákazníckom centre
referent starostlivosti o zákazníka – pokročilý
prax 2 roky a viac v zákazníckom centre SPP
zamestnanci ovládajú základné komunikačné a predajné zručnosti súvisiace
s činnosťou zákazníckeho centra

Pravidlá písomnej komunikácie
Naučiť sa normalizovanú úpravu písomnosti podľa STN - základné druhy
obchodných listov a ich náležitosti, formálna úprava, štylizácia. Používanie
účinných viet - praktické príklady (frázy).
Zásady písomnej komunikácie cez internet.
Normalizovaná úprava písomností so zameraním na ZC
2 dni

NÁVRH UCHÁDZAČA (doplní uchádzač):
Rozsah:

Študijný materiál a pomôcky pre
účastníkov:

Obsahová náplň kurzu

Doplní uchádzač

Metóda, technika

Pracovná pozícia
Charakteristika
pracovnej
pozície

KURZ č. 2
Názov VA:
Cieľ VA:
Hlavné témy:

Celkový rozsah:

vedúci zákazníckeho centra, team leader zákazníckeho centra
Riadi činnosti zákazníckych centier s cieľom zvyšovania spokojnosti
zákazníkov

Motivácia zamestnancov
Ako efektívne motivovať, nehmotná motivácia.
Situácie náročné na motiváciu, ako v nich reagovať.
Formy motivácie (finančná, nefinančná)
Individuálna identifikácia formy motivácie pre každého zamestnanca
Uplatňovanie motivácie a jej flexibilita.
Príklady druhov motivácie a ich využívanie v praxi (finančná odmena,
nefinančná odmena, súťaže a pod.). Rola manažéra.
Čím demotivujeme? Situácie z praxe, s ktorými si nevieme rady. Modelová
situácia / prípadová štúdia. Rekapitulácia a prínos.
2 dni
NÁVRH UCHÁDZAČA (doplní uchádzač):

Rozsah:

Študijný materiál a pomôcky pre
účastníkov:

Obsahová náplň kurzu

Metóda, technika

Doplní uchádzač

Pozn.: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať o skrátenú formu kurzu v dĺžke trvania 1 deň pre inú skupinu
zamestnancov SPP.

pečiatka a podpis uchádzača

Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponuky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podpísaný/á ..........................................................................(meno, priezvisko dotknutej osoby) udeľujem
týmto spoločnosti ...................................................................................................................... (obchodné
meno/názov, sídlo, IČO uchádzača) v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

súhlas

so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté vyššie uvedenej spoločnosti ako
uchádzačovi vo verejnom obstarávaní za účelom vypracovania a predloženia ponuky v súťaži vyhlásenej
verejným obstarávateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“), na zákazku Vzdelávanie zamestnancov –
Zákaznícke centrum obstarávanej postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, evidenčné
číslo BE-ZVO-9-053-15.
Zároveň udeľujem verejnému obstarávateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré boli
súčasťou ponuky predloženej verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenou spoločnosťou, za účelom
vyhodnotenia predloženej ponuky vrátane jej zverejnenia alebo sprístupnenia tretím osobám v procese
verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným Zákonom o verejnom obstarávaní.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu trvania účelu ich spracúvania.

V ............................, dňa ...................
(uviesť miesto a dátum podpisu)

Podpis: ..........................................
(vypísať meno, priezvisko)

