
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAKÁZKU 

„Audit kybernetickej bezpečnosti “ 

Zákazka 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 “). 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajina:   Slovenská republika 

IČO:    37910337 
Kontaktná osoba: Ing.  Vladimír RENKO , č.t. 0960422287 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  
 

1. Základná identifikácia predmetu zákazky: 

skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo),  
„Audit kybernetickej bezpečnosti“ 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

79212000-3 – audítorské služby  

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

 

Typ zmluvy: objednávka 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:  

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je audit kybernetickej bezpečnosti pre kategóriu II s cieľom preveriť účinnosť prijatých 
bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti v platnom znení, príslušnej vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z. ktorou 
sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení,  

- vypracovať do dvadsiatich pracovných dní od doručenia informácie úspešnému uchádzačovi – „uspel“ 
záverečnú správu o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa príslušnej Vyhlášky Národného 

bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 
v § 2, 

 - zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky prostredníctvom aspoň jednej osoby, ktorá spĺňa požiadavky podľa 

Vyhlášky o audite kybernetickej bezpečnosti, a teda je akreditovaná ako orgán príslušný na posudzovanie 
zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti, t. j. je certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti ,  

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku priestorov a konkrétnych zariadení výpočtovej techniky za 

účelom zistenia skutkového stavu vo všetkých objektoch v jeho užívaní podľa požiadaviek audítora 
kybernetickej bezpečnosti. Termín obhliadky: 27.06.2022 od 08,00 hod. do 13.00 hod. 

3. Miesto a termín dodávky: 

Presná adresa miesta, kde  má byť predmet zákazky dodaný: 



- Miesto:  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,  
  031 01 Liptovský Mikuláš 

Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo,  

e-mailová adresa: 

 Ing.  Vladimír RENKO   tel.:  0960422287  e-mail: vladimir.renko@aos.sk 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky : 7.300,00 € bez DPH 

5. Dátum, miesto a čas: 

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Audit 

kybernetickej bezpečnosti“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v  záložke 
Ponuka. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.  

6.  Kritérium hodnotenia prieskumu trhu: 

Cena celkom s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená a  ktorého 
ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.  

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH  

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý  sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí nebude  

spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí ďalšieho uchádzača v poradí, až uchádzač umiestnený na prvom mieste 
v novozostavenom poradí bude spĺňať podmienky účasti. 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

Názov Cena v EUR 
bez DPH 

Cena v EUR 
DPH 

Cena celkom v 
EUR s DPH 

Audit kybernetickej bezpečnosti 
  

 

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

7. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do:  29.06.2022 do 09:00 hod. 

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Audit 
kybernetickej bezpečnosti“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom 
systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. Ponuky doručené po uplynutí 
lehoty nebudú systémom www.ezakazky.sk akceptované. 

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

8.1. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky 

elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné 
a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby 
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. 

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou e lektronického 
komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

8.2. Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) 

sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 
www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. 
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8.3. V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo strany 
záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi 
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 

8.4. Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu  
(záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk. 

8.5. Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, 
vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely 
elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. informácie prostredníctvom 

elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej 
sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača.  

8.6. Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, 

t.j. slovenský jazyk. 

9. Podmienky účasti: Uchádzač, alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad na oprávnenie po dnikať 
v súvislosti s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov 

verejnej správy. 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného 
obstarávania je od 07.00 hod. do 14.00 hod. 
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