Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 05.05.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 3350/1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421917990119

Kontaktná osoba:

Ing. Filip Švec

E-mail:

filip.svec@zilina.sk

Tel.:

+421417063403

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb voblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti pre Mesto Žilina v súlade so zákonom č.
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy.
Manažér kybernetickej bezpečnosti
Manažér KB zabezpečí činnosť v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákonom č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách verejnej správy (ďalej len „manažér KB“) v týchto základných oblastiach:

a) Prijatie a implementácia bezpečnostných opatrení
Zabezpečí manažment a implementáciu bezpečnostných opatrení pre Mesto Žilina t. j. úlohy, procesy, role a technológie v
organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a
informačných systémov. Bezpečnostné opatrenia realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných
systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom predchádzať kybernetickým
bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania služby.
Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov
a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

b) Interná legislatíva a smernice, právna oblasť,
zapracovanie opatrení do internej legislatívy,
plán rozvoja bezpečnostného povedomia a vzdelávania zamestnancov,
spracovanie a dodanie internej smernice o kybernetickej bezpečnosti,
zapracovanie požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti do obchodných dodávateľských a prevádzkových zmlúv,

c) Fyzická a objektová bezpečnosť (FOB)
Vykonanie kontroly a spracovanie výsledkov kontroly fyzickej a objektovej bezpečnosti, návrh

nápravných opatrení.

d) Klasifikácia informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov
Manažment a spracovanie služieb, podkladov a dokumentov samotného procesu klasifikácie
a kategorizácie.
Zabezpečenie procesu klasifikácie a kategorizácie a spracovanie klasifikácie informácií
a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a § 4 Vyhlášky č.362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení,
obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Manažér zrealizuje inventarizáciu informačných aktív, klasifikáciu informačných aktív
a kategorizáciu aktív.
K zistenej výslednej kategórii je potrebné vo vzťahu na konkrétne aktíva zaviesť a zrealizovať
požadované bezpečnostné opatrenia v súlade s bodom a) tohto článku. Ide tu o stanovenie
minimálnych požiadaviek na bezpečnostné opatrenia v závislosti od kategorizácie sietí
a informačných systémov.

e) Bezpečnostné povedomie a vzdelávanie
Zavedenie plánu rozvoja bezpečnostného povedomia a vzdelávania zamestnancov, spočívajúceho
v oboznámení používateľov, administrátorov, osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí
ako aj dodávateľov s bezpečnostnou politikou a v pravidelnom zvyšovaní ich bezpečnostného
povedomia počas trvania pracovného alebo iného obdobného pomeru alebo zmluvného vzťahu.

f) Kontrolná činnosť
Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov,
používateľov, administrátorov, osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí ako aj
dodávateľov.

g) Monitoring kybernetickej bezpečnosti
Zabezpečenie činnosti a podkladov pre výber dodávateľa štúdie realizovateľnosti na zabezpečenie technických opatrení plnenia zákona
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

h) Analýza rizík
Identifikácia a klasifikácia aktív, ktorých výsledkom je súpis aktív s parametrami dostupnosti, dôvernosti a integrity. Identifikácia
zraniteľností a posúdenie hrozieb. Určenie závažnosti (hodnoty) jednotlivých aktív.

i) Implementácia výstupov štúdie realizovateľnosti
Manažér kybernetickej bezpečnosti bude počas celého procesu manažovať, zabezpečovať a riadiť
proces výberu, nákupu a dodávky implementovaných zariadení, technológií, systémov a služieb
pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Vypracuje špecifikácie predmetu zákazky vyplývajúcej zo štúdie realizovateľnosti a schválenej
vedením mesta Žilina

j) Audítor kybernetickej bezpečnosti
Manažment a súčinnosť počas celého procesu výberu audítora,
Príprava súťažných podkladov a špecifikácií pre výber audítora kybernetickej bezpečnosti,
Zabezpečenie procesu a ukončenie výberu audítora kybernetickej bezpečnosti, podpis
zmluvy a audítorom,
Aktívna spolupráca s audítorom kybernetickej bezpečnosti až do doby vykonania auditu,

j) Penetračné testy
Zabezpečenie činnosti a podkladov pre výber dodávateľa penetračných testov

k) Ďalšie požiadavky

a) všetky postupy a návrhy riešení bude prezentovať a postupy schvaľovať s objednávateľom,
b) bude zachovávať dôvernosť získaných a poskytnutých informácií. Všetky informácie
spracovávané, poskytované, nadobudnuté v súvislosti s plnením tejto zákazky sa považujú za
dôverné a za súčasť obchodného tajomstva,
c) bude dodržiavať predpisy, nariadenia a interné smernice objednávateľa ohľadom ochrany
osobných údajov „GDPR“, bude sa riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),
Verejný obstarávateľ požaduje, aby vyššie uvedené aktivity boli reálne vykonávané osobou/osobami, ktorých doklady
a certifikáty boli v zmysle referencií a požiadaviek poskytnuté, viď podmienky účasti - Technická a odborná
spôsobilosť.
Termín realizácie opatrení do 15.12.2021 s následným poskytovaním súčinnosti počas vykonávania auditu do
1.3.2022.

Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). Technická a odborná spôsobilosť:
Uchádzač predloží čestné prehlásenie, ktorým prehlási, že a) má minimálne 2 ročné skúsenosti s obdobnou činnosťou ako predmet
zákazky ako Lead Audítor podľa ISO 27 001 alebo ekvivalentného štandardu (vhodnosť posúdi obstarávateľ) (zoznam analýz a
auditov, minimálne 3) b) spracoval minimálne 1x analýzu rizík v zmysle požiadaviek zákona KB, c) vykonal minimálne 1x technické
alebo bezpečnostné opatrenia v zmysle požiadaviek zákona o KB, (poznámka: pre body a) b) c) uchádzač v referencii uvedie kontakt
na pôvodného objednávateľa, kde je možné túto referenciu overiť.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v Opise predmetu zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 23 481.67 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava
Marek Majka
marek.majka@alison-group.sk
AUTOCONT s.r.o.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Milan Futák
martina.sulajova@autocont.sk
Avris Consulting, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Nora Elan
recepcia@avris.sk
AXENTA s. r. o.
Mlynská 898/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
AXENTA s. r. o.
lichvar@axenta.sk
NetPoint, a. s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Ján Vigaš
jvigas@net-point.sk
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Kristína Tomešková
kristina.tomeskova@orange.com
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
Michal Riziky
michal.riziky@pwc.com
SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Jana Demčišáková
obchod@somi.sk
TooNet, s. r. o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tibor Timoracký
tibor.timoracky@toonet.sk
void SOC, s.r.o.
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
Martin Lohnert
Martin.lohnert@voidsoc.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
AUTOCONT s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Milan Futák
martina.sulajova@autocont.sk
Cenová ponuka: 23 880 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
AXENTA s. r. o.
Mlynská 898/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
AXENTA s. r. o.
lichvar@axenta.sk
Cenová ponuka: 21 468 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
NetPoint, a. s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Ján Vigaš
jvigas@net-point.sk
Cenová ponuka: 21 120 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Jana Demčišáková
obchod@somi.sk
Cenová ponuka: 18 840 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
TooNet, s. r. o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tibor Timoracký
tibor.timoracky@toonet.sk
Cenová ponuka: 54 720 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
void SOC, s.r.o.
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
Martin Lohnert
Martin.lohnert@voidsoc.com
Cenová ponuka: 26 736 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Jana Demčišáková
obchod@somi.sk
Cenová ponuka: 18 840 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: SOMI Systems a.s. cena za predmet zákazky s DPH 18 840,00 EUR s DPH
2: NetPoint, a. s.
cena za predmet zákazky s DPH 21 120,00 EUR s DPH

2:
3:
4:
5:
6:

NetPoint, a. s.
AXENTA s. r. o.
AUTOCONT s.r.o.
void SOC, s.r.o.
TooNet, s. r. o.

cena za predmet zákazky s DPH 21 120,00 EUR s DPH
cena za predmet zákazky s DPH 21 468,00 EUR s DPH
cena za predmet zákazky s DPH 23 880,00 EUR s DPH
cena za predmet zákazky s DPH 26 736,00 EUR s DPH
cena za predmet zákazky s DPH 54 720,00 EUR s DPH

9. Komisia
Filip Švec , Mgr. Katarína Zahradníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Filip Švec, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a
nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu
nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Filip Švec,
Mesto Žilina
+421417063403
Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+421417063403

