
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   
 
Číslo:  03/2014/Ka 
 
Názov zákazky :  Vypracovanie bezpečnostnej politiky a Bezpečnostného projektu 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                 00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:    maria.kardosova@roznava.sk  

2. Typ zmluvy:  
    Zmluva o poskytnutí služby . 

    Kód CPV : 79417000 – 0  Bezpečnostné poradenstvo 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

    Mestský úrad Rožňava, Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
    1/. Spracovanie   bezpečnostného   projektu   v   súlade   so  zákonom č. 122/2013 Z. z.  o  ochrane  osobných    
         údajov    o zmene o doplnení niektorých zákonov.  
    2/. Zapracovanie  povinnosti  mesta  v zmysle  zákona  č. 275/2006  Z. z. a výnosu  MF  č. 312/2010  Z. z..  
    3/. Vypracovanie  bezpečnostných  vnútorných  smerníc  úradu.  Minimálne  ide  o  smernice:  
     -        Bezpečnostná smernica, ktorá obsahuje zásady pre: 

● revíziu bezpečnostnej politiky,  
   ● prípad porušenia bezpečnostnej politiky, 
 ● koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti,  
 ● prideľovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity, 
 ● bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách,  
 ● prístup do IS a používaní IS pre interných používateľov,  
 ● prístup IS pre externých používateľov,  
 ● zaraďovanie a vyraďovanie zariadení do a z IS,  
 ● zaraďovanie SW do IS,  
 ● vykonávanie záloh IS,  
 ● nakladanie, bezpečnosť a ochrany záloh z IS.  
 

- Smernice pre používanie kamerového systému  

4/. Minimálne prílohy k bezpečnostnému projektu:  
● Personálna bezpečnosť,  
● Plán obnovy a zálohy, 
● Riadenie rizík,  
● Fyzická a sieťová bezpečnosť,  
● Údržba IKT a aktualizácia SW, 
● Analýza závislosti procesov.  

 
5/. Vyškolenie zodpovedných osôb.  



6/. Ochranná  lehota  minimálne  6 mesiacov na dopracovanie Bezpečnostného projektu – prípadne zmeny alebo   
     doplnenia,  ktoré  vyplývajú z legislatívnych  zmien, alebo  na  základe  podnetu  zo  strany  objednávateľa.  
7/. Dodanie Bezpečnostného projektu do 31.03.2014  v  papierovej aj elektronickej forme. 
 
Následne po vypracovaní Bezpečnostného projektu verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektu 
Bezpečnostnej politiky.  
 
Vypracovanie  a  zavedenie   bezpečnostnej   politiky  v  súvislosti  s  výnosom  Ministerstva  financií  č. 312/2010 
s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem.  
 
Audit informačnej bezpečnosti musí vymedzovať a obsahovať najmä:  
● audit súčasného stavu bezpečnostnej politiky a jej cieľov,  
● audit bezpečnostných  dokumentov  (bezpečnostná smernica,  evidenčné  listy  informačných systémov, zápisy     
    z kontrolnej činnosti a pod.), 
● audit  jednotlivých  aktivít  úradu  a personálnej  zodpovednosti  za  tieto  aktíva,  
● audit   dodržiavania   bezpečnostných   štandardov   podľa  výnosu  č.  312/2010   Ministerstva   financií   podľa  
    schválenej  metodiky  (dokument  zápis  kontroly dodržiavania štandardov).  
Z výsledkov  auditu  požadujeme  vyhodnotiť  správu, ktorá  bude  obsahovať  nájdené  nezrovnalosti s  výnosom 
ministerstva  financií,  s  návodom  ako ich  zapracovať  do  bezpečnostnej  politiky. 
 
Vypracovanie pravidiel bezpečnostnej politiky 
Na  základe  výsledkov  auditu  požadujeme  dopracovať  alebo  nanovo  vypracovať  nasledovné  dokumenty:  
● bezpečnostná  smernica  a  jej  integrácia  z  už  existujúcou  bezpečnostnou  politikou,  
● dopracovanie  ostatných  chýbajúcich  bezpečnostných  dokumentov,  
● postupy a návody  na  zavedenie  bezpečnostnej  politiky  do  života úradu.  
 
Kontrolná činnosť 
V rámci kontrolnej  činnosti  požadujeme  konzultácie  ohľadom  postupov a zavádzanie bezpečnostnej politiky do 
práce.  
Požadujeme  navrhnúť  presný  harmonogram  pracovných  stretnutí  s rozpisom  potrebných  pracovníkov úradu.  
 
Cenová ponuka obsahuje cenu za jednorazové vypracovanie bezpečnostného projektu, cenu za jednorazové 
vypracovanie projektu bezpečnostnej politiky, cenu za ročnú aktualizáciu bezpečnostného projektu a cenu za 
ročnú aktualizáciu bezpečnostnej politiky (tabuľka  príloha č. 1). 
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky:  
    Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

6. Možnosť variantného riešenia:  
    Nie. 

7. Podmienky účasti záujemcov : 
- predložiť doklad podľa § 26 ods.2 písm. e) -  doklad o oprávnení poskytovať službu, 

 
- predložiť zoznam minimálne 3 referencií na poskytnutie služby podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky   vypracovanie Bezpečnostných projektov v krajských a okresných mestách SR, 
 

- predložiť zoznam minimálne 3 referencií na poskytnutie služby podobného charakteru, ako je predmet 
zákazky   vypracovanie Bezpečnostnej politiky  v  mestách SR, 
 

- predložiť certifikát interný audítor podľa ISO/IEC 27001 
 
8. Termín poskytovania služieb: 
    Zmluva na poskytnutie služby sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 



9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

    Navrhovaná  cena musí byť vyjadrená v eurách. 
    Ak je uchádzač  platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

   Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť upozorní.  
 
10. Maximálna predpokladaná hodnota zákazky: 
      Maximálne do výšky : 5 000,- € bez DPH 
 
11. Miesto, lehota  a podmienky predkladania ponúk:   .  
      Ponuku  je  treba  zaslať  na  adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  bode 1.  tejto  výzvy  v  lehote do  
     13.02.2014 do 10.00 h. 

      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
• označenie – VO – neotvárať“! 
• označenie – heslo súťaže  „Bezpečnostný projekt“. 

 
      b) doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy,  v  prípade osobného  doručenia uchádzači   
          odovzdajú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v  Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží  ponuku   
          prostredníctvom  poštovej  zásielky,  rozhodujúci je  termín  doručenia  ponuky verejnému  obstarávateľovi 
 
12. Spôsob financovania:  
      Zákazka  bude  financovaná  z   rozpočtu  mesta  Rožňava.  Verejný  obstarávateľ  požaduje  úhradu  faktúry     
      rozdeliť  na  dve  splátky. Prvá  splátka  sa  uhradí   do  30  kalendárnych   dní   po     ukončení  vypracovania   
      projektov  a  odsúhlasení  odberateľom. Druhá  splátka  sa  uhradí  do  90  dní  po  úhrade  prvej  splátky. 
       
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena celkom         60 % 
      - lehota  vypracovania  BP    40 % 

14. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.03.2014 

15. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
       V tejto  Výzve  sú  uvedené všetky  podklady  na   predloženie   cenovej  ponuky. Ďalšie  súťažné  podklady   
       sa  preto  neposkytujú. 
 

16. Ďalšie podmienky: 
      Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa.  
      Komunikácia   medzi  verejným   obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude  zabezpečovaná  písomne  e-mailom.  
      Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu  e-mailovú  adresu  maria.kardosova@roznava.sk. Cez uvedenú  
      adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi  ( žiadosti  
      o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  Verejný  obstarávateľ  aj uchádzač odošle na e-mailovú  
      adresu  protistrany  potvrdenie  o  doručení  každej  e-mailovej  korešpondencie  (správy). 
      Potvrdenie  prostredníctvom  e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie  doručenia.       
       
V Rožňave dňa 04.02.2014 

Dátum odoslania výzvy:  
Dňa 05.02.2014        



             
Príloha č.1 

 

 
Cenová ponuka 

 
 
Názov Zákazky : Vypracovanie bezpečnostnej politiky a Bezpečnostného projektu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 

 
P.č. 

 
Názov služby 

  

 
1. 

 
Cena za predmet zákazky bez DPH 

 
euro 

 

  
20 % DPH 

 
euro 

 

  
Cena za predmet zákazky s DPH 

 
euro 

 

    
   2. 

 
Lehota vypracovania BP 

 
dni 

 


