VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZISTENIE PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle

§

9 ods. 9) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Mesto Zlaté Moravce
Adresa: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení : MVDr. Marta Balážová
IČO

: 00308676

DIČ

: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra
Číslo účtu

: 33422162/0200

IBAN

: SK22 0200 0000 0000 3342 2 162

Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Kováčová
Tel.

: +421 37 69 239 26

Fax

:

+421 37 69 239 45

e-mail : kovacova@zlatemoravce.eu
internetová adresa organizácie: http://zlatemoravce.eu/

2. Predmet zákazky
Názov: „Vypracovanie Bezpečnostného projektu a vypracovanie a zavedenie Bezpečnostnej
politiky"
3. Druh zákazky: služba
Číselné kódy
Hlavný predmet: 79417000

-

O Bezpečnostné poradenstvo

4. Podrobný popis predmetu zákazky
Prieskum trhu je zameraný na vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému
a vypracovanie a zavedenie Bezpečnostnej politiky podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien a doplnení niektorých zákonov
vyhlášky č. 164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu
a dokumentácii bezpečnostných opatrení,

zapracovanie povinnosti organizácie v zmysle

zákona 275/2006 Z.z. zákona o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF
č. 137/2015 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a právnych predpisov
a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
V Bezpečnostnom projekte pre Mesto Zlaté Moravce musia byt' zahrnuté aj subjekty patriace
pod správu mesta : Mestský úrad Zlaté Moravce, Mestská polícia, Zariadenie opatrovateľskej
služby, Domov opatrovateľskej služby, 5xMaterské školy, Centrum voľného času, Denné
centrum.

Al.Podmienky pre vypracovanie Bezpečnostného projektu :

1. Spracovanie Bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č. 122/20 13 Z.z.
2. Zapracovanie povinnosti mesta v zmysle zák. 275/2006 Z.z. a výnosu MF 137/2015
Z.z.
3. Vypracovanie bezpečnostných vnútorných smerníc úradu. Minimálne ide o smernice:
Bezpečnostná smernica, ktorá obsahuje zásady pre:

';,-

revíziu bezpečnostnej politiky

r

prípad porušenia bezpečnostnej politiky

r

koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti

>-

prideľovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity

>-

bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách

�

prístup do IS a používaní IS pre interných používateľov

;.

prístup do IS pre externých používateľov

>-

zaraďovanie a vyraďovanie zariadení do a z IS

'r

zaraďovanie SW do IS

r

vykonávanie záloh IS

r

nakladanie, bezpečnosť a ochrany záloh z IS

Smernice pre používanie kamerového systému.

4. Minimálne prílohy k BP:
�

Personálna bezpečnosť

>-

Plán záloh a ich obnovy

r

Riadenie rizík

r

Fyzická a sieťová bezpečnosť

>-

Údržba IKT a aktualizácia SW

'r

Analýza závislosti procesov

5. Vyškolenie zodpovedných osôb
6. Ochranná lehota minimálne 6 mesiacov na dopracovanie Bezpečnostného projektu prípadné zmeny alebo doplnenia, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien, alebo na
základe podnetu zo strany objednávateľa
7. Dodanie Bezpečnostného projektu do 3 mesiacov od podpísania zmluvy v papierovej aj
elektronickej forme
BI. Podmienky pre yypracovanie Bezpečnostnej politiky :

Vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií
137/2015, s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem
Požadovaný obsah jednotlivých častí riešenia:
Audit informačnej bezpečnosti musí vymedzovať a obsahovať najmä:

a) audit súčasného stavu bezpečnostnej politiky a jej cieľov,

b)

audit

bezpečnostných

dokumentov

(bezpečnostná

smernica,

informačných systémov, zápisy z kontrolnej činnosti a pod.),

evidenčne

listy

c) audit jednotlivých aktív úradu a personálnej zodpovednosti za tieto aktíva,
d) audit dodržiavania bezpečnostných štandardov podľa výnosu 13712015 Ministerstva
financií

podľa

schválenej

metodiky

(dokument

zápis

kontroly

dodržiavania

štandardov).
Z výsledkov

auditu

nezrovnalosti

požadujeme

s výnosom

vyhotoviť

ministerstva

správu,

financií

ktorá

s návodom

bude
ako

obsahovať
ich

nájdené

zapracovať

do

bezpečnostnej politiky.
Vypracovanie pravidiel bezpečnostnej politiky

Na základe výsledkov auditu požadujeme dopracovať alebo nanovo vypracovať nasledovné
dokumenty :

a)

bezpečnostná smernica a jej integrácia z už existujúcou bezpečnostnou politikou,

b) dopracovanie ostatných chýbajúcich bezpečnostných dokumentov,
c) postupy a návody na zavedenie bezpečnostnej politiky do života úradu.
Kontrolná činnosť

V rámci kontrolnej činnosti požadujeme konzultácie ohľadom postupov a zavádzania
bezpečnostnej politiky do praxe. Požadujeme navrhnúť presný harmonogram pracovných
stretnutí s rozpisom potrebných pracovníkov úradu.
5. Lehota viazanosti ponuky
Do 30.04. 2016
6. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
7. Komunikácia
Prostredníctvom pošty, faxom alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo
osobne.
8. Možnosť predloženia ponuky
Na celý predmet zákazky v rámci podmienok pre vypracovanie Bezpečnostného projektu
a podmienok pre vypracovanie Bezpečnostnej politiky.
Nepovoľuje sa možnosť variantných riešení.
9. Obsah ponuky
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom
uvedeným v časti „Miesto a lehota predkladania ponúk" tejto výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:
1.

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ( živnostenské oprávnenie alebo
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa

2.

Doloženie certifikátu interný audítor podľa ISO/IEC 27001

3.

Zoznam minimálne 5 referencií- pre vypracovanie Bezpečnostných projektov

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

a Bezpečnostnej politiky v mestách a obciach SR, uchádzač môže uviesť referencie aj
spoločností patriacich do holdingu

1 O. Kritérium vyhodnotenia ponúk

„

Najnižšia cena"

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou mesačnou odmenou za
poskytovanú službu vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo
svojej ponuke. Ceny v ponukách uvedú uchádzači v eurách.

11. Miesto a lehota predkladania ponúk :
Termín predkladania cenovej ponuky: do 23.03.2016

elektronickou poštou na adresu : kovacova@zlatemoravce.eu
poštou na adresu : Mestský úrad, Ul. l .mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

osobne do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce
12. Ďalšie informácie obstarávateľa:

•

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú
predmetom vyhodnocovania.

•

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto
prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol
prieskum trhu vyhlásený.
S pozdravom

�

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · ·

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

V Zlatých Moravciach, 15. 03.2016

