
     Kancelária  verejného ochrancu práv 
 

Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24, tel.: +421 / 2 /  32 36 37 01, +421 / 2 / 32 36 37 02 , 
sekretariat@vop.gov.sk,  www.vop.gov.sk 

VÝZVA NA OBSTARANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 

v limite nižšom ako § 5 ods. 3 písm. d)  zákona 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Prieskum trhu 1207/2016/KVOP na dodanie služby: 

„BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 

IČO 36064041  

kontaktná osoba - Mgr.Zuzana Péčová, 02/32 36 37 65, zuzana.pecova@vop.gov.sk 

 

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce, 

60000000-8 - Dopravné služby. 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jej  rozsah: 

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti informačných systémov 

a ochrany aktív, s dôrazom na ochranu osobných údajov podľa zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, príslušných 

vykonávacích predpisov a iných osobitných predpisov  upravujúcich spracovanie osob-

ných údajov vrátane platných nariadení Európskej únie (ďalej len „Predpisy“). 

Nastavenia plnenia základných kritérií informačnej bezpečnosti metodikou ISO/IEC 

27000 s možným využitím automatizovanej formy riadenia najmä však: 

3.1. Analýza súladu skutočného stavu spracovania a riadenia ochrany osobných údajov 

v podmienkach  prevádzkovateľa s Predpismi.  Zistenie rizikových oblastí a revízia resp. 

návrh postupov prevádzkovateľa. Očakáva sa predloženie dokumentov v písomnej aj 

elektronickej podobe. 

3.2. Vypracovanie bezpečnostného projektu v súlade s Predpismi. Vypracovanie ostatnej 

dokumentácie, ktorú je v súlade s Predpismi prevádzkovateľ povinný vypracovať 

a udržiavať. Odovzdanie diela s podrobnou prezentáciou pre štatutára, oprávnené osoby 

a vlastníkov informačných systémov. Očakáva sa predloženie dokumentov v písomnej aj 

elektronickej podobe. 

3.3. Výkon činností zodpovednej osoby v rozsahu podľa § 23-27 zákona č. 122/2013 Z. z. 

Školenie oprávnených osôb a IKT špecialistov prevádzkovateľa aspoň raz ročne. 

Legislatívna údržba projektu na základe zmien predpisov a oprávnených potrieb 

prevádzkovateľa, ktoré nevyžadujú nový bezpečnostný projekt.  

3.4. Automatizovaná správa bezpečnostnej dokumentácie. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

19 000 € bez dane z pridanej hodnoty 

 

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

 analýza súladu podľa ods. 3.1 do 30. septembra 2017, 

 bezpečnostný projekt podľa ods. 3.2 a automatizovaná správa podľa ods. 3.4  do 

30. novembra 2017,  
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 výkon činnosti zodpovednej osoby a údržba projektu podľa ods. 3.3 v trvaní 

24 mesiacov od dodania bezpečnostného projektu. 

 

6. Kritériá: 

 ekonomická výhodnosť ponuky 

 

7. Typ zmluvy a miesto dodania predmetu zákazky 

 zmluva o dielo a licenčná zmluva,  

 sídlo verejného obstarávateľa Grösslingová 35, Bratislava. 

 

8. Cena a cenová ponuka 

 Cenová ponuka bude obsahovať cenu predmetu zákazky v eurách bez dane z pridanej 

hodnoty vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých ostatných nákladov (napr. licencie) 

na strane dodávateľa a predkladá sa v tabuľke uvedenej nižšie.  

 Pripúšťa sa delenie zákazky podľa položiek a variantné riešenia.  Ďalšie informácie 

potrebné na vypracovanie cenovej ponuky nájdete v ods. 11 a 12. 

  

Služba podľa ods. Cena bez DPH
1
 

3.1 analýza súladu  

3.2 bezpečnostný projekt  

3.3 výkon činností zodpovednej osoby a údržba projektu  

3.4 automatizovaná správa  

Platiteľ DPH (áno/nie)  

Zákazky v štátnej správe:
2
 

 

 

 

Zákazky v súkromnom sektore: 

 

 

 

Iné informácie k ponuke: 

 

 

 

 

 

1 v prípade, že službu neposkytujete, uveďte NIE 
2 zoznam zmlúv, ktoré považujete za najvýznamnejšie 

 

9. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
ponuky sa predkladajú do 21. marca 2017 : 

 e-mailom na e-mailovú adresu  uvedenú v odseku č. 1 tejto výzvy,   

 alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom odseku tejto výzvy,  
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 alebo poštou na adresu: 

Kancelária verejného ochrancu práv, P.O. Box 1, 820 04 Bratislava 24. 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 15. mája 2017. 

 

10.   Podmienky financovania: 

 preddavok sa neposkytuje, 

 cena za služby podľa ods. 3.1, 3.2 a 3.4 je splatná na základe predloženej faktúry do 30 

dní od doručenia prevádzkovateľovi, 

 cena za služby podľa ods. 3.3  je splatná mesačne za predchádzajúci mesiac  na základe 

predloženej faktúry  do 30 dní od doručenia prevádzkovateľovi. 

 

11. Iné informácie k zákazke:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Kancelária verejného ochrancu práv je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona 

č.564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov evidovaná 

v Štatistickom registri organizácií pod IČO 36064041. Kancelária zabezpečuje verejný 

záujem v oblasti ochrany ľudských práv a uchováva vo svojich priestoroch a informačných 

systémoch osobné údaje vyplývajúce z jej činnosti vrátane osobných údajov o vlastných 

zamestnancoch. Kancelária sídli v prenajatých priestoroch v centre Bratislavy. Na nižšie 

uvedených linkoch nájdete ďalšie informácie, vrátane nájomnej zmluvy s pôdorysom 

a mapy siete. 

Bezpečnostný projekt sa vzťahuje na 35 zamestnancov, 50 PC vrátane serverov 

a notebookov, 32 miestností vrátane miestností určených pre stážistov a styk s verejnosťou, 

počet používaných aplikácií – 4 v nich celkovo z pohľadu ochrany osobných údajov cca 10 

automatizovaných IS a 12 neautomatizovaných systémov. 

 

Web Kancelárie  http://www.vop.gov.sk/kancelaria 

Nájomná zmluva  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1511901&l=sk 
Štruktúrovaná kabeláž http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1732381&l=sk 

 

Na požiadanie v dňoch 14. marca a 17. marca 2017 možnosť obhliadky. 

 

12. Iné požiadavky na dodávateľa: 

Uchádzač je povinný preukázať bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť podľa Predpisov. 

Kópie dokumentov budú súčasťou ponuky predloženej podľa ods. 8 a 9, dokumenty podľa 

Predpisov budú prílohou zmluvy. 

 

 

 

     

 V Bratislave,  7. marca 2017 
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