ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK č. 88906/2020
Obstaranie poradcu na implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č.
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Marta Asia Laliková
E-mail: marta.lalikova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/20856250
1.

1.1 Opis predmetu zákazky.
Služby poradca v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jeho tímu budú spočívať hlavne:
- Vykonanie posúdenia poskytovanej základnej služby, vypracovanie dokumentácie, vykonanie
analýzy rizík, vykonávanie rozdielovej analýzy bezpečnostných opatrení, zaškolenie
zamestnancov, vykonávanie klasifikácii informácii, návrh a vypracovanie potrebných
bezpečnostných politík, odporúčania, poradenské služby.
- Overenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona o kybernetickej
bezpečnosti a súvisiacich osobitných predpisov (najmä podľa vyhlášky č. 362/2018 Z. z. ktorou sa
ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a
rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení).
- Vypracovanie pohľad na klasifikáciu informácií a kategorizáciu informačných systémov a sietí
Výsledok bude
zosúladenia súčasného stavu podmienok prevádzkovania kompletného
informačného systému objednávateľa a implementácie požiadaviek vyplývajúcich zo Zmluvy o
kybernetickej bezpečnosti ako aj ostatnej právnej úpravy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti a
príprava objednávateľa na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti a účasť na tomto audite.
Spomínaným auditom sa rozumie najmä overenie plnenia zákonných povinností
prevádzkovateľov, avšak hlavný dôraz sa iste kladie na overenie zhody prijatých
bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a
súvisiacich osobitných predpisov (najmä podľa vyhlášky č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah
všeobecných bezpečnostných opatrení).
-

2.

Podrobný opis služieb poradcu a jeho tímu a obchodné podmienky sú bližšie špecifikované
v prílohe č. 3 a prílohe č. 4.
Úspešný uchádzač bude zodpovedať za výsledky vykonaného auditu podľa zmluvy v rozsahu
dodaných služieb v zmysle zmluvy.

Predpokladaná hodnota: 49.850,- bez DPH ako maximálny finančný limit.

3.

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Hlavný kód CPV: 72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj sofvéru,
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
Druh zákazky:
služba

5.
6.

Vysvetlenie:
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa
požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7.

Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky
sa uskutočňuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na komunikáciu: E-mail:
marta.lalikova@udzs-sk.sk

8.

Spôsob určenia ceny:
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu uvedie
v zložení:
4.1 navrhované ceny v eur bez DPH,
4.2 hodnota DPH v eur
4.3 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH,

9.
10.

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ DPH“).
V celkovej cene budú zahrnuté všetky náklady do toho vstupujúce. Uchádzač predkladá návrh ceny
podľa príloha č. 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci
vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny.
Miesto poskytnutia služby: ÚDZS Žellova 2, Bratislava a jeho organizačné jednoty v rámci
celého Slovenska.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena spolu v EUR s DPH

11.

Dĺžka trvania zákazky a plnenie predmetu zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný navrhnúť riešenia, odporúčania, nastavenia interných procesov, ktorými
sa zosúladí aktuálny stav podmienok prevádzkovania kompletného informačného systému verejného
obstarávateľa ako aj riadne odovzdať vypracovanú kompletnú dokumentáciu, v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi zo zmluvy a príslušnej právnej úpravy upravujúcej kybernetickú bezpečnosť v termíne
do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Ďalšie podmienky bližšie uvedené v zmluve
príloha č. 4 tejto výzvy.

12.

Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii:
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia
sa nepoužije.

13.

Zdroj finančných prostriedkov:
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov.

14.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
14.1 Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, v ktorom

preukáže, že je oprávnený poskytovať službu (napr. Výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, Zápis v zozname hospodárskych subjektov a pod.). Uchádzač nemusí
predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v
súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v
ktorom je uchádzač zapísaný.
Na splnenie podmienok účasti osobného postavenia § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač predloží
podpísané čestné vyhlásenie - príloha č. 5 tejto Výzvy.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.1 písm. e) a f) a technickej a odbornej spôsobilosti a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
14.2 Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona:
14.2.1 Uchádzač musí na splnenie podmienok účasti predložiť minimálne dve referencie na
doteraz vykonané rozdielové analýzy a implementáciu opatrení v zmysle Zmluvy o kybernetickej
bezpečnosti a v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacích
predpisov v priebehu posledných 3 rokov počítaných spätne od dátumu vyhlásenie VO.
1. dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Deklarované údaje musia umožniť ich identifikáciu ako názov objednávateľa, názov a stručný opis
poskytnutých služieb, obdobie realizácie od - do, meno a priezvisko kontaktnej osoby
objednávateľa, číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby, kde si bude môcť verejný
obstarávateľ overiť uvedené informácie, pričom tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača spolu s odtlačkom
pečiatky.
V prípade, ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné
obstarávanie postačuje odkaz na tento register, ak sú v referenciách preukázané požiadavky
verejného obstarávateľa na údaje v referenciách.
14.2.2. Uchádzač na splnenie podmienok účasti musí preukázať, že disponuje pri plnení predmetu
zákazky osobou/expertom:
- Minimálne jeden expert uchádzača musí predložiť medzinárodne uznanú certifikáciu pre „IT
risk assessment“ (napr.: CRISC) alebo jej ekvivalent.
- Minimálne jeden expert uchádzača musí predložiť medzinárodne uznanú certifikáciu pre
bezpečnosť (napr.: CISA,CISM, CISSP) alebo jej ekvivalent.
- Uchádzač predloží profesijné životopisy členov realizačného tímu, ktorí sú experti. Prax v
oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti minimálne 3 rokov počítaných spätne od dátumu
vyhlásenie VO preukazuje sa životopisom. Životopisy musia obsahovať meno a priezvisko, dátum
narodenia, odbornosť, špecializácie, prax v obore/meno spoločnosti, účasť na projektoch a ďalšie
údaje zamerané odbornú spôsobilosť experta a musia byť podpísané expertom.
Uchádzač predloží informácie k odbornosti v elektronickej forme. Požadovaný názov súboru je
„Príloha A – Odbornosť - <meno spoločnosti>“. Požadovaný formát ponuky je súbor typu DOCX
alebo PDF (s možnosťou vyhľadávania a kopírovania textu).
14.2.3 Uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží platný certifikát systému
manažérstva kvality ISO 9001 a platný certifikát ISO/IEC 27001 systém manažérstva
informačnej bezpečnosti.
14.3 Uchádzač uvedie v ponuke podiel subdodávateľov s označením služieb, ktoré má v úmysle

využiť príloha č. 6.
14.4 Uchádzač 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
poskytovať službu preukazuje osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač môže predložiť aj sken platného/podpísaného dokladu.
15.

Obsah ponuky /podmienky účasti:
V prípade doručenia ponuky elektronicky:
Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi scan ponuky v písomnej podobe, podpísanú
štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa
predkladá v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí:
- návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1,
- čestné vyhlásenie príloha č. 2 - ochrana osobných údajov (predloží aj dotknutá osoba –
expert),
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy,
- súhlas so zmluvnými podmienkami príloha č. 4 zmluva o poskytovaní poradenských služieb,
- čestné vyhlásenie príloha č. 5 výzvy,
- podiel subdodávok príloha č. 6.
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne :
Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuky v listinnej podobe, originál podpísaný
štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa
predkladá v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí:

16.

- návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1,
- čestné vyhlásenie príloha č. 2 - ochrana osobných údajov (predloží aj dotknutá osoba –
expert),
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy,
- súhlas so zmluvnými podmienkami príloha č. 4 zmluva o poskytovaní poradenských služieb,
- čestné vyhlásenie príloha č. 5 výzvy,
- podiel subdodávok príloha č. 6.
Lehota a adresa na predkladanie ponúk: Lehota: do 03.11.2020 – 10:00 hod
V prípade doručenia ponuky elektronicky: marta.lalikova@udzs-sk.sk
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava s označením “
Súťaž neotvárať“
Podateľňa denne od 08:00 hod do 14:00 hod

17.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 31.05.2021

18.

Podmienky na otváranie ponúk:
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 03.11.2020 čas: 11:00 hod.

19.

Zmluva o poskytnutí služby:
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

20.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v
informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontroly údajov uvedených v ponuke uchádzača pred
podpisom zmluve. V prípade, ak verejný obstarávateľ zistí nesúlad údajov uvedených v ponuke
uchádzača s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo
zistí uvedenie klamlivých informácií, je oprávnený uskutočniť procesný úkon vedúci k identifikácií
nového úspešného uchádzača, ďalšieho v poradí.

21.

Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný́ obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom.
d)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného
vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného
vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
e) sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené.

22.

Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na
predmet zákazky. Platnou ponukou bude ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom a
ktorá spĺňa podmienky účasti v tejto výzve s prílohami.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Príloha č. 3 – Technická špecifikácia
Príloha č. 4 – Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 6 - Podiel subdodávateľov
Dátum: 26.10.2020
...............................................................
Ing. Ján Kohútik zástupca predsedu úradu

