
 
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk   
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) 

 

 
1. Verejný obstarávateľ: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Jan Majtan 

tel. č.: +421 2 2092 8018 

e-mail: jan.majtan@vicepremier.gov.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/ 

 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  

 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Príprava Horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Zvýšenie úrovne implementovaných 
opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe a kritickej infraštruktúre.“ 

 
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce): 
Zákazka na poskytovanie služieb 

 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefániková 15, 811 05, 

Bratislava. 

 
6. Výsledok verejného obstarávania: 
Uzatvorenie zmluvy o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
Výstupy/dielo je potrebné odovzdať verejnému obstarávateľovi najneskôr do 60 dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

7. Opis zákazky: 

S cieľom posilniť schopnosť prevencie, včasnej a adekvátnej reakcie na kybernetické útoky vo 
verejnej správe je národným projektom „Národný systém pre riadenie incidentov kybernetickej 
bezpečnosti vo verejnej správe“ vytváraná sieť adekvátne odborne a technicky vybavených 
jednotiek CSIRT na celonárodnej úrovni, ktorých úlohou bude vykonávanie preventívnych a 
reaktívnych opatrení v oblasti svojho pôsobenia a poskytovanie relevantných informácií o 
kybernetických útokoch Vládnej jednotke CSIRT s cieľom zaistenia ochrany informačných 
systémov verejnej správy. 
 
Vytvorením odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT sa významne posilňuje 
schopnosť reakcie verejnej správy a kritickej infraštruktúry na bezpečnostné incidenty, avšak 
významná miera uplatňovania postupov a opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
(ďalej len „KIB“) stále zostáva na jednotlivých subjektoch verejnej správy (inštitúcie, 
organizácie) a kritickej infraštruktúry. 
 
V zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok sú jednotlivé subjekty 
verejnej správy a kritickej infraštruktúry povinné implementovať adekvátne postupy a opatrenia 
KIB. Cieľom postupov opatrení je znižovanie bezpečnostných rizík v jednotlivých oblastiach na 
prijateľnú úroveň. 

https://www.vicepremier.gov.sk/


 
Z poznatkov vládnej jednotky CSIRT je zrejmé, že aktuálny stav bezpečnostných postupov a 
opatrení vo verejne správe a kritickej infraštruktúre nereflektuje požiadavku ich kontinuálneho 
zlepšovania. Nie všetky postupy a opatrenia v organizáciách dosahujú potrebnú úroveň 
vyspelosti, ktorá je nevyhnutná pre znižovanie bezpečnostných rizík na prijateľnú úroveň. 
Bezpečnostné technológie, ktoré podporujú postupy a opatrenia určené na prevenciu, reakciu a 
detekciu, sú v niektorých prípadoch neefektívne, zastaralé, alebo nie sú implementované vôbec. 
V jednotlivých organizáciách zostávajú tak niektoré oblasti KIB stálym zdrojom závažných 
bezpečnostných rizík. Rovnako významným nedostatkom je aj veľmi nízka schopnosť 
organizácií identifikovať škodlivé aktivity a bezpečnostné incidenty, čím sa závažne zvyšuje 
rozsah dopadov v prípade ich materializácie. Hlavným dôvodom uvedeného stavu je nedostatok 
finančných zdrojov pre implementáciu potrebných postupov a opatrení podporených 
zodpovedajúcimi technologickými prvkami. 
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej 
len „Úrad“) pripravuje dopytovú výzvu na poskytnutie zdrojov potrebných pre zvýšenie úrovne 
zavedených postupov a opatrení KIB v subjektoch verejnej správy a kritickej infraštruktúry pri 
budovaní a konsolidácii bezpečnostnej architektúry prostredníctvom implementácie nových, 
alebo inovácie stávajúcich bezpečnostných nástrojov a to najmä v nasledovných oblastiach:     
a) Zvýšenie ochrany pred kybernetickými útokmi z externého prostredia, 
b) Zvýšenie schopnosti detekcie škodlivých aktivít a kybernetických bezpečnostných 

incidentov, 
c) Zvýšenie úrovne evidencie kybernetických bezpečnostných incidentov, 
d) Ochrana dát, dátových prenosov a komunikácie. 

 
Keďže jedným z cieľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v Prioritnej osi č. 7 je 
aj zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti (Š.C. č. 7.9), Úrad považuje za potrebné 
preskúmať možnosť zabezpečenia financovania tejto dopytovej výzvy z vyššie uvedeného 
operačného programu prostredníctvom Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá detailne popíše možné 
riešenie prostredníctvom dopytového projektu. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania:  
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, 

analýza. 

 
9. Celkový rozsah predmetu zákazky: 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služieb, trvanie zmluvy na dobu 
určitú do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

Predmetom zákazky je príprava Horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt “Zvýšenie 
úrovne implementovaných opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe a 
kritickej infraštruktúre”. Táto štúdia bude prílohou uvažovaného zámeru dopytového projektu, 
ktorý Úrad pripravuje a musí obsahovať všetky súčasti štúdie podľa metodiky pre projekty 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os č. 7, vrátane časti Cost-Benefit 
analýza, Rozpočet projektu, prílohu opodstatnenosti podľa metodiky Hodnota za peniaze a iné 
požadované prílohy. Úspešný uchádzač bude zároveň povinný pri súčinnosti verejného 
obstarávateľa nahrať príslušné časti štúdie do systému MetaIS. V prípade požiadaviek na opravy 
a úpravy štúdie zo strany príslušných riadiacich orgánov bude úspešný uchádzač povinný tieto 
úkony vykonať bez navýšenia ceny, uvedenej v jeho ponuke. 

 
Prílohy a podklady pre vypracovanie Horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti: 
 
Zodpovednosť za získanie potrebných údajov (interných, aj od prípadných partnerov – 
ministerstvá a iné orgány štátnej správy) pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti nesie Úrad. 
Potrebné údaje budú následne k dispozícii v MetaIS a budú poskytnuté dodávateľovi, ako  
úspešnému uchádzačovi tohto verejného obstarávania. 
 
Úlohou dodávateľa bude vypracovať všetky požadované detailné prílohy a podklady štúdie 
uskutočniteľnosti (uvedené v MetaIS), t.j. minimálne nasledujúce vstupy: 
 

• Zoznam zvolených služieb 
• Riziká 



• Kritéria kvality 
• Legislatíva 
• Zoznam zainteresovaných subjektov 
• Zoznam cieľov 
• Princípy a požiadavky 
• Test štátnej pomoci 
• Biznis rozhrania 
• Biznis procesy 
• Biznis funkcie 
• Biznis služby 
• Biznis informácie 
• Zoznam informačných systémov 
• Aplikačné moduly 
• Poskytované služby IS 
• Aplikačné rozhrania 
• Integrácie projektu 
• Výstupy projektu 
• Harmonogram projektu 
• Kategórie technických problémov 
• Dodávateľská podpora 
• Podpora vlastnými zdrojmi 
• Prostriedky v prenájme 
• Podmienky udržateľnosti 
• Kritické premenné 

 
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti obsahuje: 

 

1. Detailný popis aktuálneho stavu programov odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti sietí a 

informačných systémov a vzdelávania z pohľadu legislatívy. 

2. Zhodnotenie možných alternatívnych riešení vybudovania Centra (min. 2 alternatívy); 

3. Detailný popis budúceho stavu zvoleného / odporúčaného riešenia; 

4. Ekonomická analýza a budúca prevádzka; 

5. Manažérske zhrnutie a základné informácie. 
 

Sumár aktivít a výstupov: 

1. Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti v minimálnom rozsahu 60 normostrán. 

2. Vypracovanie Príloh a potrebných podkladov pre vypracovanie Štúdie 

uskutočniteľnosti (v štruktúre požiadaviek uvedených v META IS); 

3. Poskytnutie súčinnosti pracovníkom ÚPVII pri vkladaní vstupov do META IS. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  67 676,67 EUR  

Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená e-mailovým prieskumom trhu v 

súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Výpočet PHZ predstavuje aritmetický 

priemer zistených indikatívnych cien v eurách bez DPH. 

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Zákazka je 
spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 
 
12. Podmienky účasti: 
 
12.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra: 
 
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia 
predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení 
poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), 
uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.  
 



Uvedené platí pre subjekty uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 

ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci jeho oprávnenie 

poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. 

 

Zároveň uchádzač, ktorý predkladá ponuku, nesmie mať v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o 

verejnom obstarávaní udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač čestným vyhlásením. 

 

12.2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní: 

 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenia zmluvy: 
Požiadavky na expertov: 

Expert č.1: Expert na kybernetickú bezpečnosť 

Expert č. 2: Expert na programové/ projektové riadenie 

 

Expert č.1: Expert na kybernetickú bezpečnosť: 

 Prax v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti minimálne 5 rokov,  

 Odborná spôsobilosť, držiteľ certifikátu CISSP alebo CISA alebo CISM alebo ich 
ekvivalentu. 

 
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis Experta č. 1, v ktorom bude 

preukázateľne deklarované, že Expert č. 1 má minimálne 5 ročnú prax v oblasti informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti. Za uvedeným účelom vo svojom životopise uvedie zoznam relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

na overenie informácií uvedených v životopise u jednotlivých expertov. Z toho dôvodu, je Expert č. 

1 povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť meno a 

kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické skúsenosti s 

plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 1 uvedený v ponuke úspešného uchádzača 

sa musí podieľať na plnení predmetu zákazky. V prípade, že Expert č. 1 uvedený v ponuke 

uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v 

rovnakom rozsahu ako Expert č.1. Zároveň Expert č. 1 predloží kópiu (scan) certifikátu CISSP 

alebo CISA alebo CISM alebo ich ekvivalent. 

 

Expert č. 2 Expert na programové/ projektové riadenie 

 Minimálne 5 ročná prax, 

 Skúsenosť s vypracovaním minimálne 3 štúdií uskutočniteľnosti v oblasti IT projektov. 

 

Za plnenie predmetu zákazky bude zodpovedný Expert č.1 a Expert č. 2. 

 
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis Experta č. 2, v ktorom bude 

preukázateľne deklarované, že Expert č. 2 má minimálne 5 ročnú prax a skúsenosť s minimálne 

3 štúdiami uskutočniteľnosti v oblasti IT projektov. Za uvedeným účelom vo svojom životopise 

uvedie zoznam relevantných projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. 

číslo a e-mailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie informácií uvedených v životopise u jednotlivých 

expertov. Z toho dôvodu, je Expert č. 2 povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom 

relevantných projektov uviesť meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u 

ktorého je možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert 

č. 2 uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení predmetu zákazky. V 



prípade, že Expert č. 2 uvedený v ponuke uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí 

spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom rozsahu ako Expert č.2.  

 
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve 

na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený 

a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.          

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto 

skutočnosť. 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  
06.06.2019 o 14:00 

 
15. Miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: 
jan.majtan@vicepremier.gov.sk, melinda.vargova@vicepremier.gov.sk ; 

 
16. Ponuka musí obsahovať: 
1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti - podľa bodu č. 12 
tejto výzvy. 
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17. 
 
17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

 

 

Návrh na plnenie kritéria  

 

Kritérium                       Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

             Návrh 

platnej legislatívy  

Najnižšia celková zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %. 

Spolu...................EUR 

  

Spolu...................EUR 

bez DPH vrátane DPH 
 

 

 
 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 
 
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
Áno. Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF. 
 
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
29.05.2019 
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