Výzva
na predloženie ponuky na dodávku služby : „Vypracovanie Bezpečnostného projektu
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“
(ďalej len – Bezpečnostný projekt)
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene právnych
predpisov v znení neskorších predpisov.
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Bordáč (pavel.bordac@nku.gov.sk) Tel.: 0918 765 116
Ing. František Žabka (frantisek.zabka@nku.gov.sk) Tel.: 0250114214
2. Predmet zadávanej zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky bude
a. Vypracovanie Bezpečnostného projektu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Bezpečnostný projekt musí obsahovať
všetky náležitosti požadované týmto zákonom, najmä:
1) bezpečnostný zámer,
2) analýzu bezpečnosti informačného systému,
3) bezpečnostné smernice.
Informačný systém verejného obstarávateľa sa skladá z týchto subsystémov: kamerový
systém vrátane evidencie návštev strážnou službou, dochádzkový systém, mzdový
a personálny systém, audio-videokonferenčný systém a tiež bude posúdené spracovanie
osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme.
Verejný obstarávateľ má ústredie v Bratislave a osem expozitúr, ktoré sú na území SR,
v každom krajskom meste jedna.
Požaduje vypracovať bezpečnostné smernice nielen na vyššie uvedené informačné
systémy, ale aj smernice o bezpečnom riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom
informačného systému
a smernicu pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh
informačného systému. Prípadne ďalšie smernice odporúčané uchádzačom.
b. Návrh školenia a vyškolenie oprávnených a zodpovedných osôb.
Bezpečnostný projekt vrátane bezpečnostného zámeru, analýzy bezpečnosti informačného
systému a bezpečnostných smerníc budú dodané a odsúhlasené verejným obstarávateľom
v papierovej a elektronickej forme do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.

3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 6 000,- EUR s DPH.

4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponúk: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2,
824 73 Bratislava
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Bezpečnostný
projekt“, s označením „NEOTVÁRAŤ“, s uvedením identifikácie uchádzača v ľavom
hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo).
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 9.10.2012 do 13,30 hod. doručiť na adresu
verejného obstarávateľa alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy, obhliadka
Miesto vysvetlenia výzvy a dohodnutie obhliadky:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, e-mail:
roman.furda1@nku.gov.sk, príp. tel.: 0250114223 (Mgr. Roman Furda)
Lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie, obhliadku: najneskôr do 4.10.2012, do 9,00 hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2012.
7. Podmienky účasti
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, príp. živnostenský list, na ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby, ktorá je
predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu,
ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
b) Kópia certifikátu potvrdzujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v zmysle
normy ISO 9001 vzťahujúceho sa na predmet obstarávania.
c) Kópia certifikátu potvrdzujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001.
d) Kópia osvedčenia/osvedčení o absolvovaní školenia na ochranu osobných údajov všetkých členov
pracovného tímu uchádzača, ktorí sa v prípade prijatia ponuky navrhovateľa budú podieľať na
vypracovaní bezpečnostného projektu.
e) Vedúci pracovného tímu navrhovateľa musí spĺňať kritérium na manažéra projektov (certifikát
IPMA, PRINCE2 a pod.) a zároveň vlastniť jeden z certifikátov ISACA (CISA, CRISP, CISM,
CGEIT a pod.)
f) členom pracovného tímu je audítor s certifikátom CISA (Certified Information System Auditor)

g) Doloženie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa na stupeň utajenia
minimálne „DÔVERNÉ“.
h) Minimálne 3 referencie v súhrnnej finančnej hodnote minimálne 18 000,- EUR z oblasti
poskytovania služieb realizácie bezpečnostných projektov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.

o ochrane osobných údajov za obdobie rokov 2009 – 2011 (príp. 2010 – 2012). Za jednu
referenciu sa považuje poskytovanie služieb jednému odberateľovi/zákazníkovi. Každá referencia
musí obsahovať minimálne obchodný názov a sídlo odberateľa/zákazníka, termín poskytnutia
služby, predmet dodávky, finančný objem dodávky a kontaktnú osobu odberateľa/zákazníka
(meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné predmetnú referenciu overiť.

8. Obsah ponuky
a) Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt).
b) Prílohy podľa bodu 7a – h.
c) Návrh zmluvy o dielo s prílohou položkovitý návrh rozpočtu a termíny dodávky..
d) Cena musí byť uvedená bez DPH, DPH a celkom s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
registrovaným platcom dane, cena bude konečná vyjadrená len jednou sumou,
s upozornením na túto skutočnosť.
9. Obchodné podmienky
Výsledkom obstarania bude uzatvorená zmluva o dielo s uvedením dodacích podmienok
a ceny. Termín realizácie do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať náhradu,
náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je najnižšia cena ponuky predmetu
obstarania v EUR, vrátane DPH pri splnení podmienok podľa bodu 7 a 8.
Následne bude verejný obstarávateľ rokovať o podmienkach a obsahu zmluvy o dielo na
predmet obstarania s uchádzačom s najvýhodnejšou ponukou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym
z uchádzačov alebo zákazku zrušiť.

Bratislava, 28.9.2012
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

