
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15, 040 13 Košice 
___________________________________________________________________________ 

Číslo: 750 /2020                                                                                           Košice, 29. 9. 2020 

 
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) 

 

 
1. Verejný obstarávateľ:  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15, 040 13  Košice 

IČO: 00691071 

Kontaktné osoby:  

pre VO: Ing. Andrea Levická, tel. č.: 055/636 0430, e-mail: levicka@tahanovce.sk 

pre odborné otázky: PhDr. Jaroslav Žďára, tel.č.: 0944 973 072, e-mail: zdara@tahanovce.sk, 

Ing. Vladimír Šteffan, tel. č.: 0902 239 939, e-mail: admin@tahanovce.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.tahanovce.net 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

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

 

3. Názov zákazky:  

„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“  

4. Druh zákazky:  

Zákazka na poskytnutie služby. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice 

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva   

 

6. Stručný opis predmetu a rozsah zákazky: 

6.1. 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, 
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- 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 

 

6.2. 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. 
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Vypracovanie 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. 

 

Dokumenty, ktoré budú výstupom predmetu zákazku verejný obstarávateľ požaduje dodať 

v písomnej podobe v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD. 

 

7. Lehota realizácie služby:  

Do troch mesiacov od podpisu zmluvy. 

 

8. Súťažné podklady:  

Neuplatňuje sa. Kontaktné osoby na požiadanie poskytnú vysvetlenia a súvisiace informácie 

telefonicky alebo mailom. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný výlučne z rozpočtu verejného obstarávateľa na základe 

predloženej faktúry za riadne a včasné dodanie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dní. 

 

10. Lehota a spôsob predloženia ponuky:  

15. 10. 2020, 15.00 hod.  

Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka predložená, resp. 

doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do hodnotiaceho procesu. 

 

Ponuky sa predkladajú  

 - elektronicky na e-mailovú adresu: mutah@tahanovce.sk, predmet správy označiť  „Kybernetická 

bezpečnosť“, 

- osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v uzavretej 

obálke alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 

I. tejto výzvy. Obálka musí byť zreteľne označená menom a adresou verejného obstarávateľa, 

menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom „Kybernetická bezpečnosť“. 

 

11. Ponuka musí obsahovať: 

1. Podrobný popis činností a zoznam výstupov súvisiacich s realizáciou zákazky  

2. 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. 

3. Podpísaný zoznam minimálne 3 odberateľov služby zavedenia požiadaviek zák. č. 69/2018 Z. z. 

a zák. č. 95/2019 Z. z. z oblasti verejnej správy. 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

12. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný 

obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk 

alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri 

osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena. 

mailto:mutah@tahanovce.sk


 

  

-4- 

14. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že nebude možné uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrie zmluvu s uchádzačom, 

ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 

obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím 

verejného obstarávateľa. 

 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk.  

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

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

chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

15. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk: 

1. 10. 2020 

 

16. prílohy: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka – formulár 

Príloha č. 2 – Zoznam odberateľov – formulár  

Príloha č. 3 -  Súhlas so spracovaním osobných údajov - formulár 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

         starosta 


