
Vysvetlenie č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 20.08.2020 

 

Verejný obstarávateľ Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza podáva dňa 20.08.2020 

vysvetlenie č.1 k výzve na predloženie ponuky na zákazku: „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.“ Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zverejnená na webovom sídle verejného 

obstarávateľa dňa 18.08.2020.  

 

Od uchádzačov prišli k predmetu zákazky nasledovné otázky:  

Otázka č. 1: Táto zákazka má pokryť aj vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle 

požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky 436/2019 o audite 

kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora? Ak áno, tak audit je oprávnený vykonať iba 

audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný podľa tejto vyhlášky. Toto kritérium na uchádzačov 

však v zadaní nie je uvedené. Dovoľujem si teda upozorniť, že výstup od necertifikovaného dodávateľa 

nebude v súlade s požiadavkami zákona a nebude akceptovaný NBÚ. 

Odpoveď na otázku č. 1: V tomto prípade sa nejedná o audit podľa §29 zákona č. 69/2018 Z.z. 

 

Otázka č. 2: Bola u vás vykonaná klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a IS ? Ak áno, do akej 

kategórie sú vaše IS zaradené ?  

 Odpoveď na otázku č. 2: Takáto klasifikácia u nás nebola vykonaná.  

Otázka č. 3: Máme certifikát, ktorý nás oprávňuje vykonávať audit kybernetickej bezpečnosti podľa 

zákona o kybernetickej bezpečnosti (pre obstarávaný predmet je z nášho pohľadu nevyhnutný, nie je 

však uvedený v kritériách). Nemáme však ISO 9000 (z nášho pohľadu nijako nesúvisí s predmetom 

obstarávania). Má význam predkladať ponuku, alebo bude zamietnutá pre formálne nesplnenie kritérií? 

Odpoveď na otázku č. 3 - Jedná sa o vykonanie kontroly súladu,  kde certifikát na vykonávanie 

auditu nie je potrebný.  Normu ISO 9000 vyžadujeme - je zameraná na procesy.  

 

 

Ďalšie otázky uchádzačov budú priebežne zverejňované na webovom sídle verejného 

obstarávateľa v príslušnej časti zákazky, ako aj emailom zaslané všetkým známym uchádzačom.  

 

 


