Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou 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: PhDr. JUDr. Ervín Šimko
tel. č.: 0917113038
e-mail: ervin.simko@vicepremier.gov.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Návrh programu kontinuálneho vzdelávania, zvyšovania povedomia, špecializovaných
školení v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Zákazka na poskytnutie služieb
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Sekcia kybernetickej bezpečnosti
Štefániková 15
811 05 Bratislava
6. Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb na zistenie stavu kapacít (zdrojov,
schopností a spôsobilostí) v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS
vo forme štúdie realizovateľnosti.
Presná špecifikácia spolu s rozsahom sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.
8. Spoločný slovník obstarávania:
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb na zistenie stavu kapacít (zdrojov,
schopností a spôsobilostí) v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS
vo forme štúdie realizovateľnosti, špecifikovaných v bode 7 tejto výzvy v rozsahu stanovenom
v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Obstaranie poradenských služieb, prostredníctvom ktorých Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu v rámci svojej pôsobnosti prispeje k plneniu úloh
zadefinovaných Koncepciou kybernetickej bezpečnosti a Akčným plánom.
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Lehota poskytnutia predmetnej služby sa požaduje do 31.5.2020.
Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v zmluvne dohodnutom obsahu.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 68 733, 33 EUR:
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Odovzdanie
a prevzatie výsledku požadovanej služby sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu
oprávnenými osobami obidvoch strán.
12. Podmienky účasti:
12.1 Osobné postavenie uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať službu 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 hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované 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 splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia
(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami).
12.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti požaduje predloženie zoznamu expertov, ktorí budú zodpovední za plnenie
predmetu zákazky a budú sa podieľať na spracovaní štúdie realizovateľnosti v zmysle vyššie
uvedených požiadaviek.
Požiadavky na expertov:
Expert č.1 - Expert na kybernetickú bezpečnosť:
- Prax v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti minimálne 5 rokov, preukazuje
sa životopisom.
- Odborná spôsobilosť- držiteľ platného certifikátu CISSP alebo CISA alebo CISM alebo
ich ekvivalentu.
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Expert č. 2 - Expert na programové/projektové riadenie
- Minimálne 5 ročná prax v oblasti programového/projektového riadenia, preukazuje sa
životopisom.
Pre splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží
životopis experta č. 1 a experta č. 2 so zoznamom relevantných projektov, ktorý bude
obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu
odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie
informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu sú uchádzači povinní pri predkladaní
životopisov expertov 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. Ak počas plnenia zmluvy dôjde k nahradeniu pôvodne
navrhnutého experta inou osobou, uchádzač musí zabezpečiť takého experta, ktorý v rovnakej
alebo väčšej miere spĺňa minimálny rozsah požiadaviek podľa tohto bodu výzvy.
V prípade experta č. 1 uchádzač predloží kópiu platného certifikátu CISSP alebo CISA alebo
CISM alebo ich ekvivalentu.
Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí
uchádzač v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať kapacity osoby,
ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa
predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto
inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky
počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom
a osobou, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (nemá uložený zákaz
účasti) a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
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. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie
požadovanej 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.
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14. Lehota na predkladanie ponúk: (dátum a čas): 25.02.2020 o 14:00 hod
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailové adresy:
stefan.halicky@vicepremier.gov.sk;
ervin.simko@vicepremier.gov.sk
miroslav.mikula@csirt.sk;
16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
č. 12 tejto výzvy, ak je to relevantné.
17. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde
k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený
na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb.
18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk:

Návrh na plnenie kritéria
Kritérium

Návrh

Najnižšia konečná celková
zmluvná cena v EUR vrátane
DPH. Váha kritéria je 100 %.*

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

Návrh

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

bez DPH

V ..................................

Sadzba DPH v zmysle platnej
legislatívy

vrátane DPH

Meno a priezvisko štatutára
Dátum............................... uchádzača alebo ním poverenej Podpis
osoby
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19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka.
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
NP č. 311071T480 „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej
správe“
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
17.02.2020
Prílohy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky (5 strán)
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