
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Jednoduchá zákazka  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na dodanie prác  na predmet zákazky:  

„Bezpečnostný projekt“ 

 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2 Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 

 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
4.1. Spracovanie Bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.,  
4.2. Zapracovanie povinností mesta v zmysle zák. č. 275/2006 Z. z. a výnosu MF SR č. 
312/2010 Z. z. 
4.3. Vypracovanie bezpečnostných vnútorných smerníc mestského úradu.  
 
Minimálne sa jedná o smernice:  
 

Bezpečnostná smernica, ktorá obsahuje zásady pre: 
 

� revíziu bezpečnostnej politiky 
� prípad porušenia bezpečnostnej politiky 
� koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti 
� prideľovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity 
� bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách 
� prístup do IS a používaní IS pre interných používateľov 
� prístup do IS pre externých používateľov 
� zaraďovanie a vyraďovanie zariadení do a z IS 
� zaraďovanie SW do IS 
� vykonávanie záloh IS 
� nakladanie, bezpečnosť a ochrany záloh z IS  

 
Smernice pre používanie kamerového systému. 

 
4.4.Minimálne prílohy k BP: 
� Personálna bezpečnosť 
� Plán záloh a ich obnovy 



� Riadenie rizík 
� Fyzická a sieťová bezpečnosť 
� Údržba IKT a aktualizácia SW 
� Analýza závislosti procesov 

 
4.5. Vyškolenie zodpovedných osôb 
 
4.6. Ochranná lehota minimálne 6 mesiacov na dopracovanie Bezpečnostného projektu -  
prípadné zmeny alebo doplnenia, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien, alebo na  
základe podnetu zo strany objednávateľa 
 
4.7. Dodanie Bezpečnostného projektu do 3 mesiacov od podpísania zmluvy v papierovej aj  
elektronickej forme 
  
5. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží: 

- výpis z obchodného registra, živnostenský list prípadne iný doklad oprávňujúci uchádzača  
  dodávať predmet zákazky,  
- zoznam min. 5 referencií o vypracovaní Bezpečnostných projektov v mestách, resp. obciach 
SR, 

- certifikát – interný auditor podľa ISO/EC 27001 

 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH 

Cena s DPH: 

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke  
verejného obstarávateľa. 

 
5.   Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 60 pracovných dní od   
prebratia objednávky. 
 
6. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) dňa 3.4.2014. do 10. 00 hod., 
b) ponuka bude predložená v elektronicky na adresu aukcie@bytca.sk 

 
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
 
 



8.   Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

- najnižšia cena s DPH       100 %   
 
       
9.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku pokiaľ bude víťazná 
ponuka presahovať výšku poskytnutých  finančných prostriedkov. 
 
 
V Bytči 24.3.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


