Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov predmetu zákazky : Komplexné služby v bezpečnosti informačných
systémov a ochrany aktív
Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 72220000-3
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
1.Uradný názov a sídlo: Slovenský pozemkový fond,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
IČO: 17335345
2.Kontaktné miesto : GR SPF, právny odbor, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3.Kontaktná osoba : Ing. Jana Hanušová
tel. č. : +421 220941315
E-mail : hanusova@pozfond.sk
2. Opis zákazky a špecifikácia požiadavky:
Predmetom obstarávania sú komplexné služby v oblasti bezpečnosti informačných
systémov a ochrany aktív s dôrazom na ochranu osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z.z. a nastavenie plnenia základných kritérií informačnej bezpečnosti metodikou
ISO/IEC 27000 s využitím automatizovanej formy riadenia v rozsahu:
1. Kompletná ochrana osobných údajov (externý audit, projekt, smernice, evidencia
bezpečnostných incidentov) podľa zákona č. 122/2013 a vyhlášok Úradu na ochranu OÚ.
2. Nastavenie pravidiel bezpečnosti informačných systémov, nastavenie štandardov
informačnej bezpečnosti.
3. Preškolenie oprávnených osôb a špecialistov IKT.
4. Softvérová aplikácia pre riadenie, správu a dohľad nad komplexným systémom ochrany
osobných údajov a informačnej bezpečnosti, vrátane automatizovanej správy
bezpečnostnej dokumentácie.
5. Implementácia v organizácii, naplnenie dát do softvérovej aplikácie.
6. Príprava zodpovednej osoby na skúšky zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013.
7. Predpokladaný rozsah práce je 15 osobodní, pričom minimálny rozsah práce nie je daný.
Bližšie informácie dostanete priamo na GR SPF, odd. IT a VT, kontaktná osoba je ved. odd.
Ing. Plevka, tel.č. 0220941243, e-mail: roderik.plevka@pozfond.sk.
3. Predpokladaná hodnota zákazky : do 5 000,00 € bez DPH
4. Lehota na predkladanie ponúk : 29.10.2013.2013, do 12.00 hod..
5. Spôsob predkladania ponúk : formou elektronickej komunikácie na email :
hanusova@pozfond.sk
alebo poštou na hore uvedenú adresu pre kontaktné miesto v stanovej lehote na
predkladanie ponúk. Cenovú ponuku žiadame uviesť v Euro bez DPH.
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena celkom v Euro bez DPH.
7. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služby uzatvorená s
úspešným uchádzačom.

8.Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- doklad o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky (živnostenské
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky,
- preukázanie odbornej spôsobilosti,
- referencie na prácu podľa definovaných kritérií z organizácií verejnej správy,
- referencie pri implementácii funkčnej softvérovej aplikácie na riadenie ochrany
osobných údajov a informačnej bezpečnosti v súlade s národnou legislatívou
a medzinárodnými normami nie staršie ako 3 roky,
- návrh konkrétneho rozsahu ponúkaných prác s harmonogramom plnenia,
- popis funkcionality softvérovej aplikácie a jej výhod pre organizáciu.
9. Obsah ponuky:
Cena v súťažnom návrhu sa skladá z dvoch častí :
1. Z ceny za prácu v rozsahu 15 osobodní, pričom uveďte aj cenu za jeden osobodeň.
2. Z ceny za licenciu softvérovej aplikácie vrátane naplnenia dátami, pričom táto musí
obsahovať minimálne jeden administrátorský aj používateľský účet.
Hodnotiť sa bude podľa ceny celkom za zákazku teda najnižšia cena celkom ako súčet
ceny práce za 15 osobodní a ceny za softvérovú licenciu.
10. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z týchto
Dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve
na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave, 16.10.2013

Dátum zverejnenia výzvy : 17.10.2013

