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Výzva 

na predloženie cenovej ponuky 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia  

  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza   

   

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková 

      Telefón :                        046/5179 713 

      E- mail  :                        alena.mackova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Ivan Kotrík, vedúci referátu informatiky 

      Telefón :                        046/5179 530 

      E-mail :                         ivan.kotrik@prievidza.sk                 

 

  2.  Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu                                                  

• Názov zákazky : „Vykonanie kontroly súladu so zákonmi č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej 

bezpečnosti a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe“  

• Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

• Typ zákazky: zákazka na dodanie služby 

• CPV kód:   

72246000-1 Systémové poradenstvo 

72224100-2 Plánovanie implementácie systémov 

72224200-3 Plánovanie zabezpečovania systému kvality 

72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet 

a podpora 

72100000-6 Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) 

72610000-9 Počítačové podporné služby 

• Predpokladaný termín dodania: do 60 dní od doručenia objednávky 

• Forma zmluvného vzťahu: jednorazová objednávka na celý predmet zákazky 

                           

2. Opis predmetu zákazky   

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie kontroly súladu so zákonmi  69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti a 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v 

nasledujúcich oblastiach: 

• politika informačnej bezpečnosti 

• organizácia informačnej bezpečnosti 

• personálna bezpečnosť 

• riadenie aktív 

• riadenie prístupov 

• 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 

 

Počas kontroly súladu verejný obstarávateľ požaduje preveriť zabezpečenie opatrení vo vyššie 

uvedených minimálnych oblastiach. Požadovaným  výstupom z auditu bude zoznam nezhôd a 

návrhy na odstránenie nedostatkov v dvoch tlačených verziách, doručených do podateľne 

verejného obstarávateľa a v jednej elektronickej verzii vo formáte .PDF zaslanej mailom na adresu 

ivan.kotrik@prievidza.sk. Uvedené výstupy verejný obstarávateľ prevezme cez Preberací protokol, 

ktorý si pripraví dodávateľ.  

 

3. Kritériá  pre uchádzačov 

Uchádzač v rámci prieskumu trhu predloží ako držiteľ nasledovné doklady odbornej spôsobilosti: 

- Platný certifikát zavedenia systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001 pre oblasť  

informačnej  a kybernetickej bezpečnosti, resp. iný ekvivalentný doklad na rovnakej úrovni 

- Platný certifikát zavedenia systému manažérstva podľa ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť 

informačnej  a kybernetickej bezpečnosti, resp. iný ekvivalentný doklad na rovnakej úrovni 

- Platný certifikát min. jedného zamestnanca na úrovni „Information Security Manager“  resp. 

ekvivalentný doklad na rovnakej úrovni  

- Platné certifikáty ostatných zamestnancov „ ISO/IEC 27001:2013 INTERNAL AUDITOR“ 

resp. ekvivalentný doklad na rovnakej úrovni 

- Predloženie minimálne 3 referencií zavedenia požiadaviek zákonov č. 69/2018 Z. z. a č. 

95/2019 Z. z. formou čestného prehlásenia 

- Predloženie minimálne 3 referencií výkonu funkcie Manažéra kybernetickej bezpečnosti 

podľa  požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. formou čestného prehlásenia (môže byť uvedené 

aj v rámci holdingu). 

 

Uvedením vyššie uvedených požiadaviek na predloženie referencií má verejný obstarávateľ 

za cieľ nájsť stabilného a referenciami zdatného dodávateľa, ktorý má bohaté praktické 

skúsenosti s vykonávaním predmetu služby v oblasti, ktorá je svojim zameraním špecifická.  

 

4. Požiadavka na cenovú ponuku  

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:   

• Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača – Príloha č. 1 – Cenová ponuka  

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky (napr. na daniach a 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 

nehnuteľnosť a pod.) podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača – Príloha č. 2 tejto výzvy 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
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obvyklého pobytu, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, ako aj vyhlásenie 

o konflikte záujmov voči verejnému obstarávateľovi – Príloha č. 3 tejto výzvy 

• Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti -Príloha č. 4 – predkladá každý uchádzač vo fáze 

predloženia svojej cenovej ponuky. Vo vyhlásení berie na vedomie všetky uvedené 

ustanovenia a zároveň sa zaväzuje, že ak bude jeho ponuka označená ako  víťazná, 

nadobudne Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti platnosť.  

• Doklady o odbornej spôsobilosti podľa bodu č. 3 tejto výzvy 

 

5. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

 

6. Obhliadka 

Záujemcovia a uchádzači môžu využiť možnosť osobnej obhliadky v mieste verejného obstarávateľa. 

V prípade záujmu o osobnú obhliadku je potrebné kontaktovať osobu zodpovednú za technickú 

stránku zákazky emailom alebo telefonicky v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8,00 do 

15,00 hodiny.  

 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú 

poskytované. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry do podateľne MsÚ Prievidza.  

                

8. Lehota a forma predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 31.08.2020 do 13:00 hod. Ponuky je potrebné poslať 

výlučne elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú 

verejnému obstarávateľovi doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a 

nebudú predmetom vyhodnotenia. Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.  

Ponuka uchádzača musí obsahovať doklady podľa bodu č. 4. Verejný obstarávateľ pri otváraní ponúk 

overí, či každý uchádzač, ktorý zaslal svoju cenovú ponuku, spĺňa podmienku podľa § 32, odst. 1, 

písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Dôkazné plnenie overenia tejto skutočnosti zo strany verejného obstarávateľa bude súčasťou spisu 

k verejnému obstarávaniu.  

 

9.  Otváranie ponúk 

Otváranie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle verejného 

obstarávateľa dňa 31.08.2020 o 13:10 hod.  

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky 

zaokruhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky činnosti a náklady 

uchádzača, ktoré sú potrebné k dodaniu služby, vrátane osobných návštev v sídle verejného 

obstarávateľa za účelom vykonania auditu. Verejný obstarávateľ predpokladá, že podľa 

predchádzajúcej vety budú potrebné maximálne tri osobné návštevy k tomu, aby dodaná služba 

zodpovedala kvalite a všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa. Uvedený počet návštev je však 

iba orientačný a nie je pre uchádzačov nijako záväzný.  

 

Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška DPH v EUR a cena s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej cenovej ponuke.  
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11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa       

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota 

zákazky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota 

zákazky bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.,  

verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk 

úspešného uchádzača.  

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

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

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu 

uchádzači požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa 

vzťahujú k predmetu zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email 

alena.mackova@prievidza.sk. Komunikácia medzi verejný obstarávateľom bude prebiehať výlučne 

elektronicky.  

    

12. Prílohy     

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača - nedoplatky voči mestu Prievidza 

- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača - zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

a ďalšie skutočnosti vplývajúce na VO 

- Príloha č. 4 - Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti 

 

 

V Prievidzi, 17.08.2020 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

            primátorka mesta 
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