
 
 
   

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: 
 „Analýza súladu spoločnosti so zákonom 69/2018 Zb. z. o kybernetickej bezpečnosti 
v právno-organizačnej a procesno-technickej oblasti “ 
 
3. Opis predmetu obstarávania:  
Predmetom zákazky je analýza súladu kybernetickej bezpečnosti spoločnosti so 
zákonnými potrebami vyplývajúcimi zo zákona 69/2018 Zb.z. o kybernetickej 
bezpečnosti a jej vyhlášok. Výsledkom analýzy je komplexná správa súčasného stavu 
kybernetickej bezpečnosti voči zákonom požadovanému. V prípade identifikovania 
rozdielov bude výstupom súbor nápravných odporúčaní, ktoré budú viesť spoločnosť 
k zosúladeniu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a plneniu všetkých zákonných 
požiadaviek.  
 
Cenová ponuka by mala obsahovať:  

- analýzu súladu spoločnosti so zákonom 69/2018 Zb. z. o Kybernetickej 
bezpečnosti v právno-organizačnej oblasti, 

- analýzu súladu spoločnosti so zákonom 69/2018 Zb. z. o Kybernetickej 
bezpečnosti v procesno-technickej oblasti. 
 

 
4. Predkladanie ponúk: 

- lehota na predkladanie ponúk je do: 30.10.2020 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.s, 

- 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: 

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

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

- 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. 

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

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 

 
V Komárne, dňa 27.10.2020 
 
 
 
 
     
        Mgr. Patrik Ruman v.r. 
          generálny riaditeľ spoločnosti  


