Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Sídlo organizácie:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Zastúpený:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

IČO:

151 882

DIČ:

2020798395

IČ DPH:

SK2020798395

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:

7000064268/8180

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Kalužáková

Telefón:

02/ 69 253 139

E – mail:

eva.kaluzakova@cvtisr.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému a súvisiace služby.
3. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému podľa: zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, výnosu č.
312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a právnych
predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a obsahuje:






Názov informačného systému,
Bezpečnostný zámer
Analýzu bezpečnosti informačného systému
Bezpečnostné smernice
Informačný systém CVTI SR, ako verejného obstarávateľa sa skladá hlavne
z týchto subsystémov:
mzdový a personálny systém, vzdelávací systém, dochádzkový systém, kamerový
systém. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať bezpečnostné smernice pre
všetky informačné systémy, podľa odporúčania uchádzačom.
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4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
viď. bod 3
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
NIE
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Termín realizácie do 28.2.2014
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, bezhotovostným
platobným stykom po prevzatí služby.
10. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 09.12.2013 o 13:00 hod
11. Adresa a spôsob predloženia ponuky
elektronicky na e-mail: eva.kaluzakova@cvtisr.sk
alebo listinne na adresu podľa bodu 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
12. Obsah ponuky
 doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, príp. živnostenský
list, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa
na poskytnutie služby, ktorá je predmetom obstarávania alebo iný doklad o
oprávnení podnikať,
 kópia certifikátu potvrdzujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva
informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 2700,
 minimálne 2 referencie z oblasti poskytovania služieb realizácie bezpečnostných
projektov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
 celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu
zákazky v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke
označením „nie som platcom DPH“.
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13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (musí obsahovať náklady na
celý predmet zákazky). Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu
celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových
ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky ponuky
prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel
vyčlenené.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas
plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento
predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí
svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom
mieste v tejto súťaži.
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