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Výzva na predloženie ponuky 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:    Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:   http://www.handlova.sk/ 

Kontaktná osoba: 
Meno a priezvisko:      Ing. Mária Lenková, referent pre verejné obstarávanie 
Telefón:                         046/519 25 48 
Fax:      046/542 56 14 
e-mail:    maria.lenkova@handlova.sk 

2.  Postup: 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

3.  Druh zákazky: 
služby 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
25 470,00 EUR bez DPH 

5.  Názov zákazky: 
„Kybernetická bezpečnosť pre mesto Handlová“ 

6.  Opis zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb, ktoré majú zabezpečiť splnenie požiadaviek 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti mesta Handlová podľa platnej legislatívy v čase plnenia predmetu 
zákazky. 

Predmetom zákazky je audit kybernetickej bezpečnosti, spracovanie projektu k zákonu o kybernetickej 
bezpečnosti, spracovanie zmlúv, vypracovanie príslušných smerníc a dokumentácie podľa platnej 
legislatívy, ostatné služby. 

Audit kybernetickej bezpečnosti 
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať audit kybernetickej bezpečnosti v nasledovnom rozsahu: 

- preverenie účinnosti súčasných prijatých bezpečnostných opatrení a plnenia požiadaviek stanovených 
zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, 

- súlad s vyhláškami: č. 164/2018 Z. z. – kritériá základnej služby, č. 165/2018 Z. z. – kategórie závažných 
KB incidentov, č. 166/2018 Z. z. – riešenie KB incidentov, č. 362/2018 Z. z. – bezpečnostné opatrenia, 
obsah a štruktúra dokumentácie a rozsah opatrení, č. 436/2019 Z. z. – o audite kybernetickej bezpečnosti 
a znalostnom štandarde audítora, 

- dodržiavanie zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, 
- odhalenie a posúdenie zraniteľnosti informačných systémov, 
- klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov, 
- posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií, 
- vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti spolu s opatreniami na 

nápravu zistených nedostatkov. 
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Dokumentácia kybernetickej bezpečnosti 
- vypracovanie projektu v súlade a rozsahu stanovenom zákonmi o kybernetickej bezpečnosti platnými 

v čase plnenia predmetu zákazky, 
- spracovanie zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 

s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov, 
- vypracovanie smernice a dokumentov podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2004 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy, 

- aktualizácie dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s platnou legislatívou v čase plnenia 
predmetu zákazky. 

Ostatné služby 
Verejný obstarávateľ súčasne požaduje poskytovanie nasledovných služieb: 

- podpora a konzultácie poskytovateľa služby v prípade kontroly z oblasti kybernetickej bezpečnosti, 
- pomoc poskytovateľa služby v prípade kybernetického incidentu – pomoc pri hlásení Národnému 

bezpečnostnému úradu a riešenie incidentu, 
- konzultácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti telefonicky a e-mailom v pracovné dni. 

CPV slovník: 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72220000-3 Systémové a technické poradenstvo 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 72222000-7, 72223000-4, 72246000-1, 72250000-2, 72253000-3 

7.  Rozsah predmetu zákazky: 
podľa opisu uvedeného v bode 6. tejto výzvy. 

8.  Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 
NIE, požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

9.  Možnosť predloženia variantných riešení: 
nepovoľuje sa. 

10.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb v zmysle § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb predloží úspešný 
uchádzač v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uzavretá 
zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi (výzvou na predloženie ponuky) a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. 

Osobitné zmluvné podmienky 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zmluva o poskytovaní služieb obsahovala nasledovné osobitné 
zmluvné podmienky: 

Zmluvu možno ukončiť dohodou ku dňu dohodnutému zmluvnými stranami, alebo výpoveďou 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán, kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu. Výpoveď je účinná 
uplynutím 2-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Odo dňa doručenia výpovede je poskytovateľ služby povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia 
potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 
činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb. 

Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok poskytovateľa poskytovať služby, na výkon ktorých 
sa zaviazal. Ak by týmto prerušením vznikla objednávateľovi škoda, je poskytovateľ povinný ho upozorniť, 
aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani 
prostredníctvom tretích osôb a požiada poskytovateľa, aby ich urobil sám, je poskytovateľ povinný tak 
urobiť. 

Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok len na časť odmeny 
primeranú výsledku dosiahnutému pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy. 

Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku právoplatne uloženej 
pokuty po vykonaní kontroly zo strany Národného bezpečnostného úradu, počas trvania tejto zmluvy 
v súvislosti s poskytovanou službou. 
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Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v prípade, ak pri plnení tejto zmluvy o poskytovaní služieb 
vznikne dielo, ktoré je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj len ako “autorské dielo“), jeho dodaním (odovzdaním) podľa tejto zmluvy 
sa objednávateľ stáva výhradným vykonávateľom majetkových práv autora k autorskému dielu, pričom 
sa na jeho postavenie a práva aplikuje primerane postavenie objednávateľa v zmysle § 91 zákona 
č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, a to počas celej doby trvania autorských 
práv k autorským dielam. 

Pre prípad, ak sa z akéhokoľvek dôvodu objednávateľ nestane vo vzťahu k autorskému dielu výhradným 
vykonávateľom majetkových práv podľa zmluvy, poskytovateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu 
k autorskému dielu, a to od momentu ich odovzdania (dodania) objednávateľovi.  

Nadobudnutie majetkových práv alebo prípadné udelenie výhradnej licencie podľa predchádzajúcich 
ustanovení sa vzťahuje aj na jednotlivé fázy a časti nedokončeného autorského diela, za ktoré bola 
poskytovateľovi zaplatená odmena v súlade s ustanoveniami zo strany objednávateľa. 

Zmluva o poskytovaní služieb je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytovaní služieb 
nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle mesta Handlová. 

Zmluva o poskytovaní služieb sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy 
sú určené pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis je určený pre poskytovateľa. 

11.  Trvanie zmluvy: 
Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 3 roky. 

12.  Miesto dodávania predmetu zákazky: 
Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

13.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Za plnenie predmetu 
zákazky bude Mesto Handlová platiť paušálnu mesačnú odmenu. Úhrada bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov na základe daňového dokladu - faktúry 
vystaveného a doručeného vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Faktúra musí spĺňať náležitosti 
daňového a účtovného dokladu a musí v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom 
č. 222/2004 Z. z. o DPH. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavok, ani zálohu. 

14.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 13. 08. 2020 do 13:00 hod. 

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v uzatvorenej obálke do podateľne Mestského úradu, Námestie 
baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla: „Kybernetická bezpečnosť“ – NEOTVÁRAŤ, a to 
osobne alebo poštou. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk nebudú v súlade s § 49 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované. 

15.  Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)                 
a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť 
len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
služby. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní doložením dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského 
registra, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 
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V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť 
len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32, ods. 2, písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ekonomické a finančné postavenie: 
Nepožaduje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Nepožaduje sa. 

16.  Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium : najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia 
podmienky účasti uvedené v bode 15. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve. 

17.  Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 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 č. NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky. Ponúknutá hodnota musí byť stanovená ako cena maximálna                 
a vyjadrená v Eurách za celý predmet zákazky. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky bez DPH v EUR 
sadzba DPH v % s vyčíslenou výškou DPH v EUR 
celková cena za predmet zákazky s DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky v EUR.      
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

18.  Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 15. tejto výzvy v rozsahu: 
a) Doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (uchádzač nie je 

povinný predložiť Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný 
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy). 

b)  Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 
2. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

19.  Lehota viazanosti ponúk: 
do 31.12.2020 

20.  Vysvetlenie: 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
maria.lenkova@handlova.sk 

21.  Otváranie ponúk: 
dňa 13.08.2020 o 13:15 hod. na adrese: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová 
- II. poschodie, miestnosť č. dverí 34. 

22.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 

 

mailto:maria.lenkova@handlova.sk


5 
 
 

 

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

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o poskytovaní služieb, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

23.  Prílohy: 
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie 

V Handlovej, dňa 05. augusta 2020   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 


