Výzva na prieskum trhu
podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Fakultná nemocnica Trnava
Ulica, číslo: Andreja Žarnova 11
PSČ, obec: 917 75 Trnava
Zastúpená: Ing. Martinom Tabačekom – riaditeľom FN Trnava
kontaktná osoba: Ing. Ľubica Podsedníková – vedúca odd. informatiky
tel. č. 033/5938 129
e-mail: podsednikova@fntt.sk
2. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie bezpečnostného projektu
na ochranu osobných údajov
Identifikácia a opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania bude vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
zmien a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky č. 164/2013 Z.z. Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení, zapracovanie povinnosti organizácie v zmysle zákona 275/2006 Z.z. Zákona
o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy a právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná a obsahuje:
- Názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje
- Bezpečnostný zámer
- Analýzu bezpečnosti informačného systému (analýza súčasného stavu, analýza potrieb)
- Bezpečnostné smernice (obsahuje zásady pre : revíziu bezpečnostnej politiky, prípad
porušenia bezpečnostnej politiky, koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti,
prideľovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity, bezpečnostnú politiku vo všetkých
zmluvách, prístup do IS a používanie IS pre interných používateľov, prístup do IS pre
externých používateľov, bezpečné riadenie prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom
informačného systému, zaraďovanie a vyraďovanie zariadení do a z IS, zaraďovanie SW do
IS, vykonávanie záloh IS, archiváciu záloh IS nakladanie, bezpečnosť a ochrana záloh IS)
Prípadne ďalšie smernice odporúčané uchádzačom.
- Smernice pre používanie kamerového systému
- Minimálne prílohy k BP:
Personálna bezpečnosť, plán obnovy a zálohy, riadenie rizík, fyzická a sieťová bezpečnosť,
údržba IKT (informačné a komunikačné technológie) a aktualizácia SW, analýza závislosti
procesov
- Poučenie všetkých osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
Informačný systém obstarávateľa sa skladá hlavne z týchto subsystémov:
Úplne automatizované:
Nemocničný informačný systém, Mzdový a personálny systém, Dochádzkový systém,
Systém krízového riadenia, IS pre patologicko-anantomické oddelenie, IS pre hematologické
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oddelenie, IS pre dopravnú zdravotnú službu a urgentnú medicínu, Ekonomický systém
(evidencia dodávateľov),
Čiastočne automatizované:
Kamerový systém, ...
Papierové:
Evidencia zamestnancov, mzdové listy, zdravotná dokumentácia, archív zdravotnej
dokumentácie, archív RTG snímok, žiadanky na laboratórne vyšetrenia, konziliárne lístky,
zmluvy, právne dokumenty, ekonomická agenda, .....
Verejný obstarávateľ má jedno vysunuté pracovisko v Trnave na Čajkovského 32, mimo areál
nemocnice.
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať bezpečnostné smernice pre všetky informačné
systémy (vrátane informačných technológií) podľa príslušných noriem a podľa odporúčania
uchádzačom.
Ďalšie dojednania:
- bezpečnostný projekt vrátane bezpečnostného zámeru, analýzy bezpečnosti
informačného systému a bezpečnostných smerníc budú dodané a odsúhlasené
verejným obstarávateľom v papierovej a elektronickej forme do 3 mesiacov od
účinnosti zmluvy
- ochranná lehota minimálne 6 mesiacov na dopracovanie Bezpečnostného projektu –
prípadné zmeny alebo doplnenia, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien, alebo na
základ podnetu verejného obstarávateľa
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním služby.
- dodávka bez správcovských poplatkov
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky.
Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, Trnava
Termín dodania: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.
4. Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH 3 900,00 EUR
5. Termín predloženia cenovej ponuky:
do 3.12.2013 do 10.00 hodiny, emailom - bozena.kralovicova@fntt.sk
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je najnižšia cena za celý rozsah
predmetu obstarávania v EUR, vrátane DPH pri splnení podmienok poľa bodu 8 a 9.
Následne bude verejný obstarávateľ rokovať o podmienkach a obsahu zmluvy o dielo na
predmet obstarávania s uchádzačom s najvýhodnejšou ponukou.
7. Splatnosť faktúry: 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.
8. Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:
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a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, príp. živnostenský list,
na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie
služby, ktorá je predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať.
b) Kópia certifikátu potvrdzujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva
kvality v zmysle normy ISO 9001 vzťahujúceho sa na predmet obstarávania.
c) Kópia osvedčenia/osvedčení o absolvovaní školenia na ochranu osobných údajov
všetkých členov pracovného tímu uchádzača, ktorí sa v prípade prijatia ponuky navrhovateľa
budú podieľať na vypracovaní bezpečnostného projektu.
d) Doloženie certifikátu podľa ISO/IEC 27001 – interný audítor
e) Minimálne 3 referencie v súhrnnej hodnote minimálne 18 000.- EUR z oblasti
poskytovania služieb realizácie bezpečnostných projektov v zmysle zákona č. 428/2002
a 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za obdobie rokov 2011-2013, uvedenie aspoň
jednej referencie v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch a pod.
Za jednu referenciu sa považuje poskytovanie služby jednému odberateľovi/zákazníkovi.
Každá referencia musí obsahovať minimálne obchodný názov a sídlo odberateľa/zákazníka,
termín poskytnutia služby, predmet dodávky, finančný objem dodávky a kontaktnú osobu
odberateľa/zákazníka (meno, tel. kontakt, e-mail), u ktorej je možné predmetnú referenciu
overiť
9. Obsah ponuky:
a) Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt)
b) Prílohy podľa bodu 8a – e
d) Návrh zmluvy o dielo s prílohou - položkovitý návrh rozpočtu a termíny dodávky
e) Cena musí byť uvedená bez DPH, DPH a celkom s DPH. V prípade, že uchádzač nie
je registrovaným platcom dane, cena bude konečná vyjadrená len jednou sumou,
s upozornením na túto skutočnosť.
10. Obchodné podmienky.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorená zmluva o dielo s uvedením dodacích podmienok
a ceny. Termín realizácie do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. V zmluve budú uvedené
termíny dodania v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Úspešný
uchádzač preberá v plnej miere zodpovednosť za dodanie a realizáciu Bezpečnostného
projektu aj voči sankciám uvedených v zákone 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
ktoré by boli uložené verejnému obstarávateľovi kontrolným úradom v zmysle zistených
nedostatkov u verejného obstarávateľa.
11. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať náhradu,
náklady znáša uchádzač
12. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom,
alebo zákazku zrušiť.

Ing. Martin Tabaček, riaditeľ FN .......................................
V Trnave, dňa 18.11.2013
vyhotovila: Ing. Ľubica Podsedníková
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