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Výzva na predloženie cenovej kalkulácie v rámci prieskumu trhu  

pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 

 

 

 

Verejný obstarávateľ:  

mesto/obec   

adresa: ............................ 

IČO:  ............................ 

DIČ:  ............................ 

tel.č.: +421 
e-mail: .................................. 
internetová stránka:  
 

 

 

Názov zákazky:  

Rozdielová analýza súladu so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti  

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 
Lehota splatnosti. 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa  

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  do 90 dní od zaslania 

výzvy Objednávateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 

zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci pracovný deň po jej zverejnení na webovom 

sídle Objednávateľa 

Financovanie predmetu zákazky: vlastné zdroje  
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Predmet zákazky:  

 

Analýza právnych opatrení v oblastiach: 

personálna bezpečnosť 

riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov 

Identifikácia opatrení v súvislosti so subjektami „tretia strana“  

 

Analýza  organizačných opatrení v oblastiach: 

organizácia informačnej bezpečnosti 

riadenie aktív, hrozieb a rizík 

personálna bezpečnosť 

riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov 

technická zraniteľnosť systémov a zariadení 

riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov 

riadenie prevádzky 

riadenie prístupov fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia 
 
 

Analýza technických opatrení v oblastiach: 

Kryptografia 

Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostný audit 

Bezpečnosť sietí a informačných systémov 

Riadenie privilegovaných prístupov (užívateľov) 
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Analýza procesných opatrení v oblastiach: 

detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov 

evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov 

postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 

určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení 

riadenie kontinuity procesov 
 
 

Východiská:  

Mesto/obec je v zmysle špecifikácie dotknutých prevádzkovateľov služieb uvedenej v prílohe č. 1 

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  (ďalej v texte len ako „zákon“) ako aj v prílohe č. 

1 vyhlášky NBÚ č. 164/2018 (ďalej v texte len ako „vyhláška“) prevádzkovateľom základnej služby – 

Informačného systému verejnej správy v sektore Verejná správa, podsektor- Informačné systémy 

verejnej správy. Ako prevádzkovateľ základnej služby je mesto/obec povinné/á plniť povinnosti 

prevádzkovateľa základnej služby v rozsahu stanovenom v § 19 zákona a bezpečnostné opatrenia 

v rozsahu stanovenom v § 20 zákona. 

 

Požadované plnenie: 

Vykonať rozdielovú analýzu súladu mesta v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

a jeho vykonávacích predpisov. Analýza sa má zamerať na otázky kybernetickej bezpečnosti v právnej 

oblasti, organizačnej oblasti a technickej oblasti. Výsledkom rozdielovej analýzy má byť písomný 

výstup, ktorého obsahom bude najmä opis súčasného stavu mesta/obce v jednotlivých analyzovaných 

oblastiach a návrhy opatrení, ktoré je potrebné zo strany mesta vykonať tak, aby na základe splnenia 

navrhnutých nápravných opatrení nastal súlad s povinnosťami prevádzkovateľa základnej služby 

v zmysle zákona.  

 

Podmienky účasti:  

V zmysle § 117 ods. 4 verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 

6 písm. f). 
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Preukázanie odbornej spôsobilosti:  

1.) Uchádzač musí predložiť minimálne 2 referencie na doteraz vykonané rozdielové analýzy 
v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacích predpisov 

2.) uchádzač musí preukázať, že disponuje pri plnení predmetu zákazky osobou,: 
- ktorá je certifikovaným Lead audítorom na ISO 27 001-2013 alebo jeho ekvivalent a zároveň 

vie preukázať min. 2 referenčné projekty na ktorých táto osoba pôsobila ako Lead audítor na 

ISO 27 001-2013 

3.) uchádzač musí preukázať, že disponuje pri plnení predmetu zákazky osobou s vysokoškolským 
vzdelaním 2 stupňa v odbore právo s požadovanou odbornou praxou v oblasti obchodného 
práva a práva duševného vlastníctva minimálne 3 roky – preukáže v životopise. 
 

 

 

Pokyny na spracovanie cenovej kalkulácie: 

 

Požadujeme predloženie nezáväznej cenovej kalkulácie, a to vo forme vyplnenia nasledovnej tabuľky.  

 

Popis Paušálna cena bez DPH Paušálna cena s DPH 

Rozdielová analýza   

 

Ak nie ste platiteľom DPH, uveďte navrhovanú zmluvnú cenu iba ako Cena s DPH v EUR.  

 

Cenovú kalkuláciu nám zašlite do 5 pracovných dní od jej doručenia emailom na adresu: 

................................. 

 

 

V ................, dňa ............2020 

 

 

S pozdravom 

 

        Podpis 


