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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

 

je vypracovaná  podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej iba „zákon) 

Číslo zákazky :    

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

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Spoločný slovník  obstarávania 
 ( CPV ) : 

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

Postup verejného obstarávania  podľa § 117 

Financovanie Vlastné zdroje 

  
I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov :  IČO :  

Poštová adresa :  

Štatutárny zástupca: ................................. email: ........................ 

 
      
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutie služby:  

II.2. Stručný opis zákazky:  
 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 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.  

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:   N/A 

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  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. 

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky :  Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.8.  Mena : EUR 
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III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : najneskôr ..........................2020 
Čas :   najneskôr do ....:00 hod. 
Otváranie obálok s ponukami: ...........................2020 o ........00 h na adrese sídla verejného obstarávateľa. 
Otváranie obálok s ponukami je neverejné 
Predkladanie ponúk: osobne alebo poštou prípadne kuriérom alebo elektronicky. 
a) V prípade predloženia ponuky osobne, poštou alebo kuriérom je miesto predloženia ponuky: adresa verejného 
obstarávateľa 
Na podateľňu verejného obstarávateľa: otváracie hodiny: ......................... 
b) v prípade predloženia ponuky elektronicky: ponuka sa predkladá na emailovú adresu: .............................. 
 
V prípade doručenia prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo osobne je potrebné na  obálku uviesť 
„NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka na predmet zákazky: „Rozdielová analýza súladu so zákonom č. 69/2018 Z.z. 
o kybernetickej bezpečnosti“.   
 

III.3.  Obsah ponuky potencionálneho dodávateľa/uchádzača: 
1.Identifikačné údaje uchádzača a obsah ponuky identifikačné údaje uchádzač môže vyplniť podľa vzoru v prílohe 

č. 3 a uvedie obsah ponuky. 

2.Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

v tomto obstarávaní, požadované v tejto Výzve na predkladanie ponúk. 

3. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podľa vzoru , ktorý  sa nachádza v prílohe č.3 tejto výzvy na 

predkladanie ponúk.  

4. Čestné vyhlásenie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Uchádzač môže použiť vzor, ktorý je súčasťou tejto 

Výzvy na predkladanie ponúk 

5. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. Uchádzač môže použiť vzor, ktorý je 

súčasťou tejto Výzvy na predkladanie ponúk 

Prijímateľ  odporúča uchádzačom, aby dokumenty ( ktoré majú byť súčasťou ponuky) boli predložené na tlačivách, 
ktoré sú pripojené k tejto Výzve na predkladanie ponúk, pokiaľ tvoria prílohu tejto Výzvy.  
 
Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že: 

1. bez výhrad súhlasí s podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky, ktoré  sú určené v tejto 
Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých Verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk, 
2. je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, 
3.všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
4.jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie, 
5. predkladá iba jednu ponuku, 
6. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
7. predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov.  

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   31.12.2020 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  .................. 
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IV.  Podmienky účasti  

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena s DPH 

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví predbežné poradie doručených ponúk ( doručených v lehote na predkladanie ponúk) 
na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Na prvom mieste v poradí sa umiestni uchádzač s najnižšou cenovou 
ponukou. Verejný obstarávateľ vyhodnotí najprv ponuku uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom 
mieste v poradí a to čo sa týka úplnosti ponuky, splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok 
účasti zadefinovaných Verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk. V prípade vylúčenia uchádzača 
umiestneného na prvom mieste v poradí, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača umiestneného na 
druhom mieste v poradí a v prípade potreby postupne aj ponuky ostatných uchádzačov. Ak bude predložená len 
jedna ponuka, predbežné poradie sa nezostavuje. 

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku uchádzača, ktorá prekročí predpokladanú hodnotu zákazky. 

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva  
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  
               Úspešnému uchádzačovi bude na podpis zaslaný návrh zmluvy o dielo.  
               Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy.   

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V  cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne 
plnenie zmluvy.  
Splatnosť faktúry bude  30  dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 

VI.3. Ostatné požiadavky  
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci pracovný 
deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
2. Predložením ponuky uchádzač súhlasí s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 
Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov 
uchádzač dobrovoľne súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (uvedených v ponuke 
uchádzača) Prijímateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Uchádzač zároveň 
dáva súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu 
obstarávania formou prieskumu trhu na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných 
údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 

 

IV.1.  Podmienky účasti 
týkajúce sa osobného 
postavenia :  

Podmienky účasti sú  uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie 
ponúk. 
 

IV.2. Finančné a ekonomické 
postavenie :  

Neuplatňujú sa  

IV.3.  Technická alebo odborná 
spôsobilosť :    

Podmienky účasti sú  uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy na predkladanie 
ponúk. 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : N/A 
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VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak 
neprijateľné. 

Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t.j. e-mailom. 
Verejný  obstarávateľ určil  na  komunikáciu  e-mailovú   adresu subjektu splnomocneného pre proces verejného 
obstarávania, resp. e-mailová adresa kontaktnej osoby pre VO – viď bod I tejto Výzvy. Cez  uvedenú  adresu  bude  
prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a záujemcami/uchádzačmi (žiadosti  
o vysvetlenie  informácia  o vyhodnotení  ponúk a iné). 
  Verejný obstarávateľ aj uchádzač  sú povinný odoslať  na e-mailovú adresu  protistrany  email s potvrdením 
o doručení každej  e-mailovej  korešpondencie (správy).       
            

 

 

 

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

 

 

 

        ..................................................... 
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

Číslo zákazky :    

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

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Spoločný slovník  obstarávania 
 ( CPV ) : 

CPV Hlavný: 
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, 
internet a podpora 
Doplňujúci CPV: 
79140000-7 – právne poradenstvo a informačné služby 
72100000-6 - Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) 
72120000-2 - Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche) 
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému 
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom 
72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi 
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo 
72700000-7 - Služby pre počítačové siete 
72800000-8 - Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov  
72224100-2 – Koncepcia rozvoja informačných systémov 
 

Postup verejného obstarávania  podľa § 117 

Financovanie Vlastné zdroje 

 

I. Podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavenia stanovené verejným obstarávateľom 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a to: 
1. je oprávnený uskutočňovať služby v danej oblasti,  
2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
 
 

- Splnenie podmienky účasti  v zmysle bodu 1 preukazuje uchádzač platným zápisom tohto oprávnenia vo  

Výpise z obchodného registra SR alebo vo Výpise zo živnostenského registra SR alebo ich ekvivalentom, 

pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR.  

Prijímateľ si skutočnosť splnenia tejto podmienky účasti overí sám vo verejne dostupnom Obchodnom registri 

SR alebo Živnostenskom registri SR.  

Pokiaľ uchádzač nemá sídlo na území SR a splnenie tejto podmienky účasti preukazuje ekvivalentným 

dokladom, Prijímateľ prijme ako dôkaz splnenia tejto podmienky aj internetový výpis ekvivalentného dokladu 

predložený v ponuke uchádzača, nie starší ako 3 mesiace. 

 

- Splnenie podmienky účasti v zmysle bodu 2 preukazuje uchádzač čestným vyhlásením. 

 
II. Podmienky účasti  týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia  stanovené verejným 

obstarávateľom – nepožaduje sa 
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III. Podmienky účasti  týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti stanovené verejným 

obstarávateľom 

 

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 
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. 
 
 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.  

V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy  bude 

skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou 

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.  

Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej 

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje osoba vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.  
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Číslo zákazky :    

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

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Spoločný slovník  obstarávania 
 ( CPV ) : 

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

Postup verejného obstarávania  podľa § 117 

Financovanie Vlastné zdroje 

 

 
OPIS PREDMETU 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)  

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 Holíč 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 
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služby je mesto povinné 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 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.  
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Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

VZORY  DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA  

K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK 
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Predmet zákazky: 
“ Rozdielová analýza súladu so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

 

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zápis uchádzača v: . 

Štatutárny zástupca uchádzača:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  

Telefón:  

Email: 

 

           

V .................  dňa .......................... 

                                  ...................................................... 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

                     názov  a pečiatka spoločnosti 
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SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ  URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM 
NA HODNOTENIE PONÚK 

(ponuková cena uchádzača) 
v zákazke s nízkou hodnotou na dodanie služby: 

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

Uchádzač / skupina dodávateľov:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH 

 

P.č. Názov položky 
Paušálna cena bez 

DPH 
DPH 

Paušálna cena s 
DPH 

1. Rozdielová analýza    

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

Uchádzač vyhlasuje, že cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné na riadnu 
a úplnú realizáciu predmetu zákazky.  
 
V ..............................., dňa .................. 

 
.................................................................. 
podpis oprávneného zástupcu uchádzača3 

  

 
1 Nehodiace sa prečiarknuť 
2 Nehodiace sa prečiarknuť 
3 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena 

skupiny). 

 

Je uchádzač platcom DPH? ÁNO1 NIE2 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU  KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 
 

(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO.....................  uchádzača], zastúpený [..........meno          a 
priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],  
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky  

 
 

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

týmto čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná 
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom 
obstarávaní, 

• som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie. 

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

 

 

          ………………………………… 

           Uchádzač 
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VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 

 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky: 

 

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

súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. 
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním                  
a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou 
splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím 
osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet 
zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k 
cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 
31.12.2028.  
 
 
 
 
V ..........................., dňa ............... 

 

 

          ………………………………… 

           Uchádzač 

 


