V Bratislave dňa 10. júna 2021
Č. spisu: 3976/200/2021

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
(ďalej len „Výzva“)

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania
zákazky 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“),
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.
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Informácie o verejnom obstarávateľovi

1.1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Sídlo:
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
IČO:
35 860 839
IČ DPH:
SK2021730073
Kontaktná osoba:
Magdaléna Pálková
Mobil:
+421 905 299 418
Hlavná adresa (URL): www.hydromelioracie.sk
Adresa na ktorej je dostupná táto Výzva: www.hydromelioracie.sk
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Komunikácia a výmena
záujemcami/uchádzačmi

2.1

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi
subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne –
prostredníctvom e-mailu na adresu poverenej osoby verejného obstarávateľa:
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Predmet zákazky

3.1
3.2

Názov predmetu zákazky: „Kybernetická bezpečnosť“
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV):

Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel Pš Vložka číslo : 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

informácií

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK10 0900 0000 005124303698

medzi

verejným

Odbor:
Riaditeľstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych
činností

obstarávateľom

Telefónny kontakt:
02/4025 8212
02/4025 8252
02/4025 8275
02/4025 8268
02/4025 8264

a

E-mailový kontakt:
info@hmsp.sk
vyjadrenia@hmsp.sk
Web:
www.hmsp.sk

79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo
72310000-1 Spracovanie údajov
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
72316000-3 Analýza údajov
72222300-0 Služby informačných technológii
72330000-2 Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
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Opis predmetu zákazky:
Vykonanie kontroly súladu kybernetickej bezpečnosti, vypracovanie a dodanie
dokumentácie, zavedenie procesov, pracovných postupov a interných pokynov v zmysle
povinnosti podľa požiadaviek zákona č. 95/2019 o informačných technológiách verejnej
správy a zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a s nimi súvisiacimi platnými
vyhláškami.
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Technické požiadavky k predmetu zákazky:

5.1. Verejný obstarávateľ požadujeme vykonať rozdielovú analýzu zhody so zákonom č.
69/2018 Z.z. a zákonom č. 95/2019. Rozdielová analýza musí obsahovať minimálne tieto
kapitoly:














organizácia kybernetickej bezpečnosti,
riadenie aktív, hrozieb a rizík,
personálna bezpečnosť,
riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
technické zraniteľností systémov a zariadení,
riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov,
riadenie prevádzky,
riadenie prístupov,
kryptografické opatrenia,
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity,
fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
riadenie kontinuity procesov.

Výstupom rozdielovej analýzy bude sada rozdielových zistení, stanovujúcich, do akej miery sú
súčasné bezpečnostné opatrenia objednávateľa v zhode s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z.z.
a zákona 95/2019 Z.z..
Výstup bude obsahovať odporúčania, aké opatrenia (organizačné, procesné, technické) je
potrebné prijať, aby boli požiadavky zákona č. 69/2018 Z.z. a zákona 95/2019 Z.z. naplnené.
Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel Pš Vložka číslo : 425/B
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DIČ:
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V prípade technologických opatrení verejný obstarávateľ požaduje konkrétny technologický
návrh na základe technickej špecifikácie a parametrov informačnej siete verejného
obstarávateľa. Uchádzač vytvorí dokument s presným technickým popisom riešenia
a špecifikáciami hardvéru resp. softvéru.
5.2

Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie analýzy rizík, ktorá musí zahŕňať:
 ohodnotenie a kategorizáciu aktív,
 identifikáciu rizík vplývajúcich na aktíva a ich ohodnotenie,
 návrh bezpečnostných opatrení (organizačné, procesné, technické) na elimináciu rizík.

V prípade technologických opatrení verejný obstarávateľ požaduje konkrétny technologický
návrh na základe technickej špecifikácie a parametrov informačnej siete verejného
obstarávateľa. Uchádzač vytvorí dokument s presným technickým popisom riešenia
a špecifikáciami hardvéru resp. softvéru.
5.3
Verejný obstarávateľ požaduje spracovanie dokumentácie pre zavedenie opatrení podľa
zákona č. 69/2018 Z. z., vyhlášky č. 362/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., vyhlášky č.
179/2020 Z. z. v nasledujúcich oblastiach:


















bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti,
klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov,
organizácia kybernetickej bezpečnosti,
riadenie aktív, hrozieb a rizík,
personálna bezpečnosť,
riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
technické zraniteľností systémov a zariadení,
riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov,
riadenie prevádzky,
riadenie prístupov,
kryptografické opatrenia,
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity,
fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
riadenie kontinuity procesov,
bezpečnostný projekt,
koncepcia rozvoja.

5.4
Verejný obstarávateľ súčasne požaduje konzultácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti
telefonicky a e-mailom v pracovných dňoch počas doby trvania zmluvy.
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby realizáciu predmetu zákazky úspešný uchádzač
zabezpečoval prostredníctvom osôb, ktoré sú technicky a odborne spôsobilé na jeho realizáciu.
Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač vykonal fyzickú obhliadku priestorov a
konkrétnych zariadení výpočtovej techniky obstarávateľa za účelom zistenia skutkového stavu
a určenia potencionálnych fyzicko-objektových rizík.
Požadované dokumentačné výstupy:
 Rozdielová analýza zhody so zákonom č. 69/2018 Z.z. a zákonom č. 95/2019,
 Kategorizácia sietí a IT (§ 4, Vyhláška NBÚ SR č. 362/2018 Z. z.),
 Klasifikácia informácií,
 Analýza rizík,
 Vypracovanie katalógu opatrení vyplývajúcich z rozdielovej analýzy a analýzy rizík,
 Vrcholová bezpečnostná dokumentácia v rozsahu:
o Bezpečnostný projekt,
o Bezpečnostná stratégia,
o Bezpečnostná politika.
 Vykonávajúca bezpečnostná dokumentácia v rozsahu:
o Smernica Administrátora,
o Smernica Používateľa,
o Smernica Školenia a zvyšovanie bezpečnostného povedomia,
o Smernica Riadenie prístupov,
o Smernica Riadenie dodávateľských služieb,
o Smernica Riadenie bezpečnostných rizík,
o Smernica Riadenie bezpečnostných incidentov,
o Smernica Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov,
o Smernica Bezpečnostné požiadavky na informačné systémy,
o Smernica Audit a vykonávanie kontrolných činností,
 Zoznam opatrení s návrhom harmonogramu pre prijatie nápravných opatrení.
V prípade akýchkoľvek technických otázok kontaktujte pracovníka pre informačné
technológie, Mgr. Petra Hasíka, na e-mail: peter.hasik@hmsp.sk.
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Požadované množstvo/rozsah:
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky s tým, že v uvedenej sadzbe
budú započítané všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením
predmetu zákazky.
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Miesto dodania zákazky:
Administratívna budova štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63
Bratislava 211.
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Typ zmluvného vzťahu a lehota na dodanie predmetu zákazky:
Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel Pš Vložka číslo : 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
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IČ DPH:
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Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK10 0900 0000 005124303698

Odbor:
Riaditeľstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych
činností

Telefónny kontakt:
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vyjadrenia@hmsp.sk
Web:
www.hmsp.sk

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka na poskytnutie služieb.
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Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2021
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Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
Zálohy ani preddavky nebudú verejným obstarávateľom poskytované.
Poskytnutá služba bude hradená na základe predloženej faktúry po poskytnutí predmetu
zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. Predpokladaná hodnota zákazky je
13 500 EUR bez DPH.
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Podmienky účasti:
certifikát zavedenia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001,
certifikát zavedenia systému manažérstva služieb v IT podľa ISO 20000-1,
certifikát zavedenia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001,
certifikát minimálne 1 zamestnanca „ ISO/IEC 27001 LEAD AUDITOR“,
certifikát minimálne 1 zamestnanca „ ISO/IEC 27001 INTERNAL AUDITOR“,
certifikát CISM, CISA alebo ekvivalent,
predloženie minimálne 3 referencií zavedenia požiadaviek zákonov č. 69/2018 Z. z.
alebo č. 95/2019 Z. z.,
predloženie minimálne 3 referencií implementácie bezpečnostných technológií, ktoré
súvisia s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z.z. alebo zákona č. 95/2019 Z.z. z
nasledovného okruhu:
 nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov,
 nástroj na zber a nepretržité vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných
udalostí,
 nástroj na detegovanie existujúcich zraniteľností programových prostriedkov a ich
častí,
 nástroj na správu a overovanie identity používateľa a aktivity v rámci siete a
informačného systému,
 nástroj na riadenie prístupových oprávnení,
 nástroj na zaznamenávanie činnosti sietí a informačných systémov.

-

Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ má za to, že danými certifikáciami, preukázanými procesnými
a technologickými referenciami uchádzač disponuje preukázateľnými znalosťami
a skúsenosťami v oblasti riešenia kybernetickej bezpečnosti.
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Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel Pš Vložka číslo : 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK10 0900 0000 005124303698

Odbor:
Riaditeľstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych
činností

Telefónny kontakt:
02/4025 8212
02/4025 8252
02/4025 8275
02/4025 8268
02/4025 8264

E-mailový kontakt:
info@hmsp.sk
vyjadrenia@hmsp.sk
Web:
www.hmsp.sk

1) identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, emailová adresa, telefónne číslo) na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť
v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky;
2) cenový návrh v zmysle tejto Výzvy;
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Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuku
žiadame
predložiť
elektronicky
na
e-mailovú
adresu:
magdalena.palkova@hmsp.sk
v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 18.06.2021 o 14:00 hod..
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Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na
základe nasledovných pravidiel jeho uplatnenia:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH.
Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci štátneho podniku Hydromeliorácie,
š.p..
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Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou v EUR bez
DPH.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ktorému verejný obstarávateľ oznámi písomne a to elektronicky e-mailom, že uspel
a s ktorým môže verený obstarávateľ uzatvoriť objednávku.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu písomne a to
elektronicky e-mailom o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli
a s uvedením dôvodu.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky resp.
uzatvorenia zmluvy.

Ing. Juraj Jurica
riaditeľ
Hydromeliorácie, štátny podnik
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