Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Výzva na predloženie ponuky
prieskum trhu
1. Identifikácia objednávateľa
Objednávateľ:
MESTO PEZINOK
Sídlo:
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Igor Hianik
IČO:
00 30 50 22
Kontaktné miesto:
Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Kontaktný e-mail:
it@msupezinok.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Matej Sandtner, 033/6901 116

2. Predmet zákazky:
„Vykonanie kontroly súladu so zákonmi 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a
95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe“
3. Opis predmetu zákazky
Požadujeme vykonanie kontroly/auditu 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,
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 požadujeme preveriť zabezpečenie opatrení vo vyššie uvedených
oblastiach. Požadovaným výstupom auditu bude zoznam nezhôd a návrhy na odstránenie
nedostatkov.

Uchádzač v rámci prieskumu trhu predloží ako doklad odbornej spôsobilosti:
- Certifikát zavedenia systému manažérstva podľa ISO 27001:2013 pre oblasť informačnej
a kybernetickej bezpečnosti.
- Predloženie minimálne 3 referencií zavedenia požiadaviek zákonov č. 69/2018 Z. z. a č.
95/2019 Z. z. z oblasti miest Slovenskej republiky formou čestného prehlásenia
4. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet bude financovaný z rozpočtu verejného objednávateľa, bez poskytnutia zálohovej
platby.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarania v zmysle požiadaviek objednávateľa
V cene budú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky vrátane
dopravných a iných nákladov.
Nepredloženie podľa požiadaviek verejného objednávateľa bude znamenať, že ponuka
uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného objednávateľa na predmet zákazky.
Verejný objednávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať.
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet zákazky
7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 04.06.2020 do 12:00 hod.
Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného
a naskenovaného dokumentu, vo formáte PDF.
Verejný objednávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi
uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou.
8. Lehota dodania zákazky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať kompletný predmet zákazky na základe objednávky. Termín
realizácie je najneskôr 60 dní odo dňa vystavenia objednávky.
9. Doplňujúce informácie
a) Objednávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.
b) Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž v prípade, ak nastanú
okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie doby predkladania ponúk v prípade, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.
d) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči objednávateľovi.
e) Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Objednávateľ neumožňuje variantné
riešenia.
11. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
25.05.2020

