
 
 
   

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľa 
Názov:   KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 
So sídlom:   E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno 
Zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, 
    vložka č. 10148/N 
Zastúpená:   predstavenstvom a.s. 
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti 
IČO:    36537870 
DIČ:    2020159735 
IČ DPH:   SK2020159735 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK54 0900 0000 0051 3938 9607 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:  Ing. Katarína Ternovszká 
Telefón:   035/ 3214013 
Email:    katarina.ternovszka@komvak.sk 
 
 
2. Názov predmetu obstarávania: „Auditné a konzultačné činnosti a sieťová 
zabezpečenosť“ 
 
3. Opis predmetu obstarávania:  
 
Predmetom zákazky je dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti, auditu 
ochrany osobných údajov a dodávka zabezpečenia siete ako služby v súlade 
s požiadavkami Zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 (ZoKB) a súvisiacimi 
vyhláškami pre spoločnosť KOMVaK, a.s. ako prevádzkovateľa základnej služby § 19 
ZoKB. 
Predmetom Výzvy je vykonanie takých prác, ktoré zabezpečia čiastočné plnenie 
požiadaviek a tiež vhodné podmienky na úplné zabezpečenie súladu s  požiadavkami 
uvedenej legislatívy.  
 
Cenová ponuka by mala obsahovať:  
 
Vykonanie auditu informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek Zákona č. 
69/2018 o KB a súvisiacich vyhlášok. 
Jedná sa o preverenie stavu informačnej bezpečnosti a zavedených bezpečnostných 
opatrení voči existujúcim interným riadiacim dokumentom. 
Audit by mal obsahovať: 

- zistenie štruktúry organizácie, 
- štúdium podkladov, požiadaviek,  
- určenie rozsahu a cieľov auditu, 
- spracovanie podkladov a príprava dotazníkov,  
- vykonanie interview, overenie získaných informácií, štúdium predložených 

materiálov, 



 
 

- spracovanie získaných informácií, identifikácia, zhodnotenie rizík a nesúladu 
s požiadavkami, 

- vypracovanie auditnej správy,  
- návrh opatrení na odstránenie identifikovaných rizík a nesúladu. 

 
Zabezpečenie súladu s požiadavkami ZoKB – nastavenie procesov riadenia 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
Konzultačné činnosti zahŕňajú vypracovanie politík a smerníc, ktoré budú 
v organizácií definovať nasledovné procesy: 

- definovanie stratégie v oblasti KB (požiadavka Zákona o KB), 
- definovanie základného rámca riadenia informačnej bezpečnosti (požiadavka 

Zákona o KB), 
- definovanie opatrení pre používanie a správu informačných systémov 

(požiadavka Zákona o KB), 
- proces riadenia rizík (požiadavka Zákona o KB), 
- proces riadenia bezpečnostných incidentov a kybernetických bezpečnostných 

incidentov (požiadavka Zákona o KB), 
- proces riadenia prístupových dát (požiadavka Zákona o KB), 
- proces identifikácie a klasifikácie informačných aktív (požiadavka Zákona 

o KB), 
- proces riadenia zálohovania a kontinuity činností. 

 
Analýza rizík 
Cieľom analýzy rizík je identifikácia a ohodnotenie rizík spojených s ohrozením 
dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií v organizácií. Dokument Analýza rizík je 
jeden z kľúčových dokumentov, ktorý zhodnocuje aplikované bezpečnostné 
opatrenia, ich primeranosť a efektivitu. Je vykonávacím dokumentom v procese 
riadenia rizík, ktorý je podmienkou. 
 
4. Predkladanie ponúk: 

• lehota na predkladanie ponúk je do: 15.03.2020 osobne v sídle spoločnosti na 
adrese: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 
25, 945 01 Komárno alebo e-mailom na katarina.ternovszka@komvak.sk. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky 
odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je 
možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

 
5. Podmienky účasti uchádzačov: 

- doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 
- uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

 
6. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková suma v Eur bez DPH.  
 
7. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe zmluvy. 



 
 
 
8. Forma právneho vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom: 
Zmluva. 
 
9. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: obstarávateľ vymenuje komisiu 
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk. 

2) Obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

3) Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade, ak: 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanoveným v tejto výzve; 
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 
- nebude predložená ani jedna ponuka. 

4)  Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
tomto  obstarávaní.                                                                                                                                                    

5) Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 

 
V Komárne, dňa 28.02.2020 
 
 
 
 
 
 
     
        Mgr. Patrik Ruman v.r. 
          generálny riaditeľ spoločnosti  


