SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Centrum informačných a komunikačných technológií ( CIKT)

Adresa

Naša značka
CIKT-2017-67
Vec:

Prieskum trhu na obstaranie

Vybavuje / linka
Škrovina / 4861

Nitra

„Revízia Bezpečnostného projektu a bezpečnostných

politík s podporou“ – výzva na predloženie ponuky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako
verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) predkladá
v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: RNDr. Peter Škrovina, skrovina@uniag.sk
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK2681800000007000242263

2.

Názov predmetu zákazky:

„Revízia Bezpečnostného projektu a bezpečnostných politík s podporou“.
3.

Opis predmetu zákazky:
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Súčasný stav: na SPU v Nitre bol v roku 2014-2015 vypracovaný bezpečnostný projekt
a zavedené bezpečnostné politiky, ktoré je potrebné s odstupom času preveriť a upraviť na základe
posledných znalostí a nových predpisov v danej oblasti.
Špecifikácia predmetu :
Vypracovanie revízie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií MF č.
55/2014 Z. z. v zmysle výnosu MF č.137/2015 Z. z. a neskorších novelizácií a doplnkov,
s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem.
Spracovanie revízie bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
Zapracovanie povinnosti organizácie v zmysle zák. 275/2006 Z.z. a výnosu MF č. 55/2014 Z. z. v
zmysle výnosu MF č.137/2015 Z. z. a neskorších novelizácií a doplnkov.
Požadovaný obsah jednotlivých častí riešenia:
Audit informačnej bezpečnosti musí vymedzovať a obsahovať najmä:
a) audit súčasného stavu bezpečnostnej politiky a jej cieľov,
b) audit bezpečnostných dokumentov (bezpečnostná smernica, evidenčne listy informačných
systémov, zápisy z kontrolnej činnosti a pod.),
c) audit jednotlivých aktív úradu a personálnej zodpovednosti za tieto aktíva,
d) audit dodržiavania bezpečnostných štandardov podľa výnosu MF č. 55/2014 Z. z. v zmysle
výnosu MF č.137/2015 Z. z. a neskorších novelizácií a doplnkov Ministerstva financií podľa
schválenej metodiky (dokument zápis kontroly dodržiavania štandardov).
Z výsledkov auditu požadujeme vyhotoviť správu, ktorá bude obsahovať nájdené nezrovnalosti
s výnosom ministerstva financií s návodom ako ich zapracovať do bezpečnostnej politiky.
Vypracovanie pravidiel bezpečnostnej politiky
Na základe výsledkov auditu požadujeme dopracovať alebo nanovo vypracovať nasledovné
dokumenty:
a) bezpečnostná smernica a jej integrácia z už existujúcou bezpečnostnou politikou,
b) dopracovanie ostatných chýbajúcich bezpečnostných dokumentov,
c) postupy a návody na zavedenie bezpečnostnej politiky do života úradu.
Vypracovanie bezpečnostných vnútorných smerníc organizácie. Minimálne ide o smernice:

a) Bezpečnostná smernica, ktorá obsahuje zásady pre:
o revíziu bezpečnostnej politiky
o prípad porušenia bezpečnostnej politiky
o koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti
o prideľovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity
o bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách
o prístup do IS a používaní IS pre interných používateľov
o prístup do IS pre externých používateľov
o zaraďovanie a vyraďovanie zariadení do a z IS
o zaraďovanie SW do IS
o vykonávanie záloh IS
o nakladanie, bezpečnosť a ochrany záloh z IS
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b) Smernice pre používanie kamerového systému.
Požadujeme minimálne nasledovné prílohy k Bezpečnostného projektu:
• Personálna bezpečnosť
• Plán záloh a ich obnovy
• Riadenie rizík
• Fyzická a sieťová bezpečnosť
• Údržba IKT a aktualizácia SW
• Analýza závislosti procesov
Ďalšie požiadavky
• Vyškolenie zodpovedných osôb
• 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
• Dodanie Bezpečnostného projektu do 3 mesiacov od podpísania zmluvy v papierovej aj
• elektronickej forme.
• Kontrolná činnosť - v rámci kontrolnej činnosti požadujeme konzultácie ohľadom postupov
a zavádzania bezpečnostnej politiky do praxe.
• Požadujeme navrhnúť presný harmonogram pracovných stretnutí s rozpisom potrebných
pracovníkov.
• Školenia - požadujeme uskutočniť dve školenia ročne pre zamestnancov k zákonu na ochranu
osobných údajov ako aj komplexne k ochrane osobných údajov.
4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV: 79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce, 72810000-1 - Služby
pri audite počítačov, 80550000-4 - Bezpečnostné školenia,

5.

Miesto plnenia:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Centrum informačných
komunikačných technológií, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko.

a

6.

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
do 152 dní od doručenia objednávky.

7.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
zdrojom sú finančné zdroje Obstarávateľa a splatnosť faktúry je 30 dni od doručenia faktúry.

8.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková
cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH a celková cena s DPH.

9. Spôsob predloženia ponuky:
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elektronicky (naskenovanú ponuku s podpisom) na adresu:
Peter.Skrovina@uniag.sk
Predmet uvedený v e-maile musí obsahovať heslo: Bezpečnostný projekt-ponuka.
10.

-

11.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu ponuky,
- cenovú ponuku,
fotokópiu/sken dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
(certifikát interný audítor podľa ISO/IEC 27001),
- referencie: zoznam zákaziek obdobného typu, tzn. zákazky, ktorých predmetom realizácie
boli obdobného charakteru

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena spolu za celý predmet zákazky v € s DPH
Spôsob hodnotenia: porovnaním cenových ponúk sa určí úspešný uchádzač
12.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk

do: 14.07.2017 na CIKT SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2.
RNDr. Peter Škrovina,
Vedúci CIKT na SPU v Nitre
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