
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 
(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  

zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 
 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 

 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 
 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Ing. Andrea Kabátová 

 Telefón:  035/2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk  
 
 Kontaktné osoby vo veciach technických: 

    Mgr. Gyöngyike Tóthová 

 Telefón:  035/2851 228 
 E-mail:   gyongyike.tothova@komarno.sk  
 
                                        Jozef Suplicz 

 Telefón:  035/2851 209 
 E-mail:   jozef.suplicz@komarno.sk  
 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 
Názov zákazky:  Dodávka implementačných služieb auditu informačnej 

bezpečnosti 
 

 Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom                        
    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplní 
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Zmluva o poskytnutie služieb. 
 

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 bezpečnosti a zavedenie bezpečnostných opatrení, 



 spracovanie stratégie rozvoja riadenia kybernetickej bezpečnosti, 

 konzultačné činnosti. 

 
Kontrolou súladu sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej 
bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich 
odstránenie a nápravu a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným 
incidentom. Jedná sa o prípravu na audit kybernetickej bezpečnosti podľa §29 
Zákona 69/2018 Z. z. 

Požadujeme spracovanie dokumentácie pre zavedenie opatrení podľa zákona               
č. 69/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., vyhlášky č. 362/2018 Z. z., v nasledujúcich 
oblastiach:  

• klasifikácia informácií, sietí a informačných systémov, 

• politika informačnej bezpečnosti, organizácia informačnej bezpečnosti,  

• personálna bezpečnosť, riadenie aktív, hrozieb a rizík, riadenie prístupov,  

• kryptografické opatrenia, fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,  

• riadenie prevádzky, technické zraniteľnosti sietí a informačných systémov, 

• monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity, 

• komunikačná bezpečnosť, akvizícia, vývoj a údržba informačných systémov,  

• riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

 riadenie incidentov informačnej bezpečnosti, riešenie kybernetických 
bezpečnostných incidentov, riadenie kontinuity procesov,  

• súlad s právnymi a zmluvnými požiadavkami.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby realizáciu predmetu zákazky úspešný uchádzač 
zabezpečoval prostredníctvom osôb, ktoré sú technicky a odborne spôsobilé na jeho 
realizáciu. 

Verejný obstarávateľ vytvorí priestor pre úspešného uchádzača absolvovanie pracovných 
stretnutí s ohľadom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku existujúceho informačného 
systému. 

Verejný obstarávateľ umožní úspešnému uchádzačovi obhliadky priestorov 
a konkrétnych zariadení výpočtovej techniky za účelom zistenia skutkového stavu vo 
všetkých objektoch v jeho užívaní v Komárne: 

Radnica -  Nám. gen. Klapku 1  
Mestský úrad -  Pevnostný rad 1-3,  
Mestský úrad - Zámoryho 12, 
Centrum voľného času – Nám. gen. Klapku 7 
Mestská polícia – Hradná 2 
 
Materské školy: 
 
 Eötvösova 64 
 Františkánov 20 
 Kapitánova 29 
 Komáromi Kacza 33 
 Komáromi Kacza 39 
 Lodná 1 

 Mederčská 9251 
 Mieru 16 
 Eötvösova 48 
 Vodná 29 
 Dlhá 1 Nová Stráž. 

  
Konzultácia ohľadne predmetu zákazky výhradne elektronicky, e-mailom 
gyongyike.tothova@komarno.sk a  jozef.suplicz@komarno.sk. Osobné stretnutie za 
účelom prejednania predmetu zákazky je možné uskutočniť v termíne najneskôr do 
termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnými osobami, 
Mgr. Gyöngyike Tóthová a Jozef Suplicz. 



 
  

4. Lehota dodania zákazky: 

Miesto poskytnutia služby:  Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpodkadaná hodnota zákazky: 21.666,67 € bez DPH (26.000,00 € s DPH) 
         
6. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

7. Možnosť predloženia ponuky:  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu 
zákazky.  

 Cena musí byť stanovená v €. 

 Ponúkaná cena je maximálna a konečná za vypracovanie celej sady dokumentov 
podľa bodu č. 3. Úspešný uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú 
úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ponukovej ceny za 
predmet zákazky. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 
 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu mesta.  

 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby.  

 Splatnosť faktúry do 15 dní po doručení a odsúhlasení faktúry. 

 
9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť : 

- certifikát zavedenia systému manažérstva podľa STN EN ISO radu 9000 pre oblasť 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

- certifikát zavedenia systému manažérstva podľa ISO/IEC radu 27000 pre oblasť 
informačnej  a kybernetickej bezpečnosti, 

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

- predloženie minimálne 3 referencií zavedenia požiadaviek zákonov č. 69/2018 Z. z. 
alebo 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.). 

 
10. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
 uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

 

 



11. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 ponúknutú cenu na celý predmet zákazky (príloha č. 1), 

 verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača, 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 2), 

 všetky doklady uvedené v bode č. 9  tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky, 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.  

 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou do 
podateľne na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, , 945 01  Komárno, 
alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  
Komárno.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 obal musí byť označený:  

Dodávka implementačných služieb auditu informačnej bezpečnosti  
- NEOTVÁRAŤ 

 

13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 21. septembra 2020 do 09:00 hod.  

 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

14. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.  

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky 
uvedené v opise predmetu zákazky. 

 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti 
jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 
cenovej ponuky.  

 

 

 



16. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača    v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložený 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného           
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

           
 
   
              Ing. arch. Besse Katalin 

                                                                                           poverená vedúca odboru 



Príloha č. 1 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

 
 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:  Dodávka implementačných služieb auditu informačnej 
bezpečnosti 

 

 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
 
 
 
 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky  

hodnota DPH  

Cena s DPH  za celý            
predmet zákazky 

 

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

Dátum, pečiatka, podpis:    ......................................... 
 

                                                               



 
Príloha č. 2  
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

(v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)) 
 

 
Obchodné meno alebo názov spoločnosti:        ............................................................ 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:         ............................................................ 
 
IČO:                                                                  ............................................................ 
 
DIČ:       ............................................................ 
 
Právna forma:                                                    ............................................................ 
 
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 
 
Číslo účtu:      ............................................................ 
 
IBAN:       ............................................................. 
 
Banková inštitúcia:     ............................................................ 
 
Štatutárny zástupca spoločnosti:   ............................................................ 
 
Telefón:                                                             ............................................................ 
 
E-mail:                                                                ............................................................ 
                                                              
 
 
 
Osoba určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii :     
   
 
        
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                 ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

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

                                               Pečiatka, podpis ............................................... 


