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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
podľa § 6 zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva nacenovú ponuku 

„Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 

(zákazka na poskytnutie služby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 20.08.2020 

 

Ing. František Ténai, MBA 

       starosta 



1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO: 00690929 

Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, MBA, starosta 

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

2 NÁZOV  ZÁKAZKY,  POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť:  

Výzva na cenovú ponuku – „Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 31.08.2020 do 24:00 hodiny. 

Vyhodnotenie sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa: 

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. 

3 OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY 

Predmetom tejto zákazky je: 

3.1.Kontrola súladu so zák. č. 69/2018 Z. z. a zák. č. 95/2019 Z. z. 

Kontrola informačnej bezpečnosti metodikou prevzatou z normy ISO/IEC 27001 v nasledujúcich 

oblastiach: 

- politika informačnej bezpečnosti, 

- organizácia informačnej bezpečnosti,  

- personálna bezpečnosť, 

- riadenie aktív, 

- riadenie výstupov, 

- kryptografia,  

- fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,  

- bezpečnosť prevádzky, 

- komunikačná bezpečnosť, 

- akvizícia, vývoj a údržba informačných systémov, 

- riadenie vzťahov s dodávateľmi, 

- riadenie incidentov informačnej bezpečnosti, 

- aspekty informačnej bezpečnosti v riadení kontinuity, 

- súlad s právnymi a zmluvnými požiadavkami. 

V rámci kontroly požadujeme preveriť zabezpečenie opatrení v uvedených oblastiach. 

Požadovaným výstupom bude zoznam nezhôd s metodikou prevzatou z normy ISO/IEC 27 001 

a návrhy na odstránenie nedostatkov. 

 

Vykonanie testu siete, ktorý musí zahŕňať sken siete so zameraním na: 

- zistenie zapojených zariadení v sieti (aktívne, prvky, PC, servery) 

- zistenie zraniteľností na zariadeniach v sieti podľa CVE databázy 

- klasifikáciu nájdených zraniteľností podľa ich závažnosti - manažérsky a podrobný technický 

  výstup 

- otestovanie na prítomnosť základných (predvolených) hesiel 

 

3.2. Zavedenie opatrení podľa zák. č. 69/2018 Z. z. a zák. č. 95/2019 Z. z. 

 

Zavedenie opatrení podľa zák. č. 69/2018 Z. z. 

 

Zavedenie opatrení podľa zák. č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky č. 362/2018 NBÚ v oblastiach 

uvedených v bode 6.1.1. 



Zabezpečenie bezpečnostných opatrení.  Na základe zistených nezrovnalostí a návrhov opatrení v 

kontrole požadujeme realizovať nápravné opatrenia tak, aby boli v súlade so zák. č. 69/2018 Z.z., 

spĺňali požadované bezpečnostné kritériá a boli pripravené na audit. 

Vypracovanie príslušných smerníc, pracovných postupov, interných pokynov a ďalšej dokumentácie, 

ktoré zabezpečia plnenie požiadaviek stanovených zákonom v súlade s vyhláškou č. 362/2018. 

Súčasťou opatrení musia byť aj postupy na riešenie bezpečnostných incidentov a postupy na ich 

hlásenie prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. 

Tieto opatrenia musia zahŕňať najmenej: 

- detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

- evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

- postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, 

- určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení 

- pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných 

  incidentov a centrálneho systému včasného varovania 

 

Zavedenie opatrení podľa zák. č. 95/2019 Z. z. 

 

Zabezpečenie bezpečnostných opatrení.  

Na základe zistených nezrovnalostí a návrhov opatrení v kontrole požadujeme realizovať nápravné 

opatrenia tak, aby boli v súlade so zák. č. 95/2019 Z.z., spĺňali požadované bezpečnostné kritériá 

zákona. 

Vypracovanie príslušných smerníc, pracovných postupov a interných pokynov, ktoré zabezpečia 

plnenie požiadaviek stanovených zo zákona. 

 

Vypracovanie bezpečnostného projektu.  

Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy je dokument obsahujúci komplexné 

posúdenie bezpečnostných potrieb, určenie bezpečnostných požiadaviek a návrh spôsobu ich 

efektívneho naplnenia. Bezpečnostný projekt musí zabezpečiť identifikovanie aktív v informačných 

technológiách, zraniteľností a relevantných hrozieb a hodnotenie rizík vyplývajúcich z hrozieb ako aj 

návrhy na ich elimináciu. 

 

Vvpracovanie koncepcie rozvoja.  

Koncepcia rozvoja je dokument, ktorý definuje ciele, 

organizačné, technické a technologické nástroje, architektúru informačných technológií verejnej 

správy a plánovanie jednotlivých aktivít, najmä s cieľom riadneho a včasného naplnenia požiadaviek 

národnej koncepcie a strategických priorít informatizácie verejnej správy. 

 

 

4 PREDPOKLADANÁ  HODNOTA  ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe údajov získaných prieskumom trhu s 

požadovaným plnením podľa pravidiel jej výpočtu v zmysle § 6 ZVO. 

Predmet prieskumu trhu bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5 KRITÉRIA 

Spôsob celkového vyhodnotenia: 

Finančné kritérium 100% 

Kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní 

podmienok verejnej súťaže. 

 

6 MIESTO  PREDLOŽENIA  PONÚK 

Cenové ponuky predkladajte výlučne na adresu: info@kosicesever.sk 

 

Predmet správy označiť „Kybernetická bezpečnosť“ 

Výdavky spojené s predložením ponuky idú na ťarchu záujemcu.  

mailto:info@kosicesever.sk


 

7 LEHOTA  NA  PREDLOŽENIE  PONÚK   

Do 31.08.2020, 24.00 hod. 

 

8 Miesto na predloženie ponuky - Označenie ponuky 

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: info@kosicesever.sk 

Predmet správy označiť „Kybernetická bezpečnosť“ 

9 ŠPECIFIKÁCIA 

V predmete zákazky, miesto uskutočnenia zákazky: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sever, 

Festivalové námestie 2, Košice 

10 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Vyplnený podpísaný formulár s cenovou ponukou pre obe časti zákazky a celkovú ponúkanú cenu. 

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby nevyhnutné pre 

plnenie predmetu zákazky. 

11 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti cenovej ponuky do 31.10.2020 

12 KONTAKTNÉ OSOBY 

Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie akýchkoľvek 

informácií spojených aj s prehliadkou miest obsiahnutých v špecifikácii v súvislosti s výberom 

dodávateľa len osoba uvedená v tejto výzve. 

 

Kontaktná osoba pre súťaž:  Jaroslav Karola   

Telefón:    0917 90 90 11 

E-mail:     jaroslav.karola@kosicesever.sk 

13 PONUKA  MUSÍ OBSAHOVAŤ 

Vyplnený podpísaný formulár s cenovou ponukou pre obe časti zákazky a celkovú ponúkanú cenu. 

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby nevyhnutné pre 

plnenie predmetu zákazky. 

14 FORMA PONUKY 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku. 

15 AKCEPTÁCIA  PODMIENOK 

Uchádzač predložením ponuky – zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje uvedené podmienky 

tohto výberu dodávateľa. 

16 KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice – Sever z hľadiska ceny a kvality. 

19.1. Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky, t. j. cena, ktorú bude 

musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky podľa opisu predmetu 

zákazky. 

Hodnotiť sa bude cena s DPH u platcu DPH alebo cena celkom u neplatcu DPH. 

19.2 V prípade ak cenové ponuky budú zhodné, bude rozhodujúci čas podania cenovej ponuky, t. z. 

skôr podaná ponuka bude umiestnená v poradí vyššie ako neskôr podaná ponuka. 

19.3 Ponuky budú zoradené od najnižšej po najvyššiu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky 

požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej 

príloh, nebudú predmetom  vyhodnocovania.  
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Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo 

prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé. 

17 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní listom 

na  poštovú adresu alebo emailom do webového sídla uchádzača uvedené v ponuke. 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk žiadnym iným tretím osobám 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú spracovávané a chránené podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

18 ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, ODKLADACIE ALEBO ROZVÄZOVACIE PODMIENKY ZMLUVY 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú 

zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, z nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte 

verejného obstarávateľa a iných prekážok vychádzajúcich z objektívnych skutočností brániacich 

riadnemu dokončeniu verejného obstarávania, 

b) zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak nebude predložená ani jedna cenová ponuka, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené resp. z interných dôvodov verejného 

obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť zmluvu o dielo s 

uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, 

ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí, následne z rovnakého dôvodu s tretím uchádzačom atď. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa 

právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje. 

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenie uchádzača, podnikať v rámci 

predmetu zákazky z verejne dostupných portálov (napr. obchodný register, živnostenský register). 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu 

k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.  

• Informácia o výzve na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej 

stránke verejného obstarávateľa dňa 20.08.2020. 

 

 

Túto výzvu schvaľuje 

 

 

Ing. František Ténai, MBA 

                 Starosta 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 


