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Výzva na predloženie ponuky 

Verejný obstarávatel': Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 81421 

Predmet zákazky: vypracovanie bezpečnostnej politiky a Bezpečnostného projektu 

Kód CPV: 79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4000 E bez DPH 

Termín na predloženie ponuky: 4. 10.2013 do 10,00 hod. 

Termín dodania predmetu zákazky: 3 mesiace na dopracovanie auditu informačnej bezpečnosti 
a bezpečnostnej smernice 

Kontaktná osoba: jaroslav.jezek@staremesto.sk 

Podmienky účasti: (napr. doklad o oprávnení podnikať) 

Opis predmetu zákazky: 

Podmienky pre vypracovanie Bezpečnostnej politiky: 

Doložiť : 

1. Zoznam min . 1 referencie - vypracovanie Bezpečnostnej politiky v mestách a obciach SR 

2. Doloženie certifikátu interný audítor podľa ISO/lEe 27001 

Predmet obstarávania: 

Vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií 312/2010, 
s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem 

Požadovaný obsah jednotlivých častí riešenia: 

Audit informačnej bezpečnosti musí vymedzovať a obsahovať najmä: 

audit súčasného stavu bezpečnostnej politiky a jej cieľov , 

audit bezpečnostných dokumentov (bezpečnostná smernica, evidenčne listy informačných systémov, zápisy 
z kontrolnej činnosti a pod .), 
audit jednotlivých aktív úradu a personálnej zodpovednosti za tieto aktíva, 
audit dodržiavania bezpečnostných štandardov podľa výnosu 312/2010 Ministerstva financií podľa schválenej 
metodiky (dokument zápis kontroly dodržiavania štandardov). 
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Z výsledkov auditu požadujeme vyhotoviť správu , ktorá bude obsahovať nájdené nezrovnalosti s výnosom 
ministerstva financií s návodom ako ich zapracovať do bezpečnostnej politiky. 

Vypracovan ie pravidiel bezpečnostnej politiky 
Na základe výsledkov auditu požadujeme dopracovať alebo nanovo vypracovať nasledovné dokumenty : 

bezpečnostná smernica a jej integrácia z už existujúcou bezpečnostnou politikou, 
dopracovanie ostatných chýbajúcich bezpečnostných dokumentov, 
postupy a návody na zavedenie bezpečnostnej politiky do života úradu . 

Kontrolná činnosť 
V rámci kontrolnej činnosti požadujeme konzultácie ohl'adom postupov a zavádzania bezpečnostnej pol itiky do 
praxe. 

Požadujeme navrhnúť presný harmonogram pracovných stretnutí s rozpisom potrebných pracovníkov úradu . 

Podmienky pre vypracovanie Bezpečnostného projektu: 

Doložiť : 

1. Zoznam min. 1 referencie - vypracovanie Bezpečnostných projektov v krajských , 
okresných mestách a obciach SR 

2. Doloženie certifikátu interný audítor podl'a ISO/lEe 27001 

Predmet obstarávania: 

1. Spracovanie Bezpečnostného projektu v súlade so zákonom Č . 122/2013 Z.z. 

2. Zapracovanie povinnosti mesta v zmysle zák. 275/2006 Z.z. a výnosu MF č . 312/201 O 
Z.z. 

3. Vypracovanie bezpečnostných vnútorných smerníc úradu. Minimálne ide o smernice: 

Bezpečnostná smernica, ktorá obsahuje zásady pre: 

revíziu bezpečnostnej politiky 
prípad porušenia bezpečnostnej politiky 
koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti 
pridel'ovan ie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity 
bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách 
prístup do IS a používaní IS pre interných používatel'ov 
prístup do IS pre externých používatel'ov 
zaraďovan ie a vyraďovanie zariadení do a z IS 
zaraďovan ie SW do IS 
vykonávanie záloh IS 
nakladanie, bezpečnosť a ochrany záloh z IS 

Smernice pre používanie kamerového systému . 
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4. Minimálne prílohy k BP: 
Personálna bezpečnosť 
Plán obnovy a zálohy 
Riadenie rizík 
Fyzická a sieťová bezpečnosť 
Údržba IKT a aktualizácia SW 
Analýza závislosti procesov 

5. Vyškolenie zodpovedných osôb 

Výzva na predloženie ponuky 

6. Ochranná lehota minimálne 6 mesiacov na dopracovanie Bezpečnostného projektu -
prípadné zmeny alebo doplnenia, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien, alebo na 
základe podnetu zo strany objednávatel'a 

7. Dodanie Bezpečnostného projektu do 3 mesiacov od podpísania zmluvy v papierovej aj 
elektronickej forme 


