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Vec 
 
Doplnenie výzvy na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka 
implementačných služieb auditu informačnej bezpečnosti. 
 
 Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, dňa 09.09.2020 vyhlásil verejné obstarávanie 
na predmet zákazky pod názvom: „Dodávka implementačných služieb auditu 
informačnej bezpečnosti“ postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky sa mení nasledovne : 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je: 

 Vykonanie kontroly súladu informačnej bezpečnosti, vypracovanie a dodanie 
dokumentácie, zavedenie procesov v zmysle povinnosti podľa požiadaviek s 
platnou legislatívou – Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách verejnej 
správy, Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy a Zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a s nimi súvisiacich 
platných vyhlášok. 

 Žiadame vyhotovenie bezpečnostného projektu ITVS v zmysle platnej legislatívy, 

 vykonanie kontroly súladu kybernetickej bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy, 
zistenie rizík alebo nedostatkov a návrh opatrení na ich elimináciu,   

 preveriť stav informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zavedenie 
bezpečnostných opatrení, 

 spracovanie stratégie rozvoja riadenia kybernetickej bezpečnosti, 

 konzultačné činnosti súvisiace s vysvetľovaním a interpretovaním zistení 
a navrhnutých odporúčaní. 

 

 

 

 



9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť : 

- certifikát zavedenia systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001 pre oblasť 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti alebo ekvivalent, 

- certifikát zavedenia systému manažérstva podľa ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť 
informačnej  a kybernetickej bezpečnosti, 

- certifikáty minimálne 2 zamestnancov „ ISO/IEC 27001:2013 INTERNAL AUDITOR“ 
alebo ekvivalent, 

- predloženie minimálne 3 referencií zavedenia požiadaviek zákonov č. 69/2018 Z. z. 
a č. 95/2019 Z. z., 

-  doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať 
verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže  byť kópia oprávnenia 
podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského 
registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom, 

- čestné prehlásenie, že nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám alebo 
založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch KO, na zaplatení kúpnej 
ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.). 

 
13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 28. septembra 2020 do 12:00 hod.  

 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju 
vráti uchádzačovi neotvorenú. 

 
 

 
 
 
           
            Ing. arch. Katalin Besse 
                        poverená vedúca odboru 
 

 


