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           Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) Vás v súlade  s § 9 ods. 9  zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

v y z ý v a  

 

na predloženie ponuky na predmet zákazky  

 

„Školenie interných audítorov na systém auditovania manažérstva informačnej bezpečnosti 

podľa normy ISO/IEC 27001“ 

 

        VšZP vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi: 

            

1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií, 

v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na poskytovanie 

zadaného predmetu zákazky.  

2. Potvrdenie o akreditácii na vzdelávacie aktivity akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti informačnej bezpečnosti. 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom 

v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že 

nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky. 

Čestné vyhlásenie musí obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) 

konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača. 

 

Predložené doklady musia byť aktuálne a musia vypovedať o skutočnom stave uchádzača 

v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania. VšZP si zároveň vyhradzuje 

právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuku) uchádzača. 
           V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až 3 

tejto výzvy a zároveň jeho cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky, jeho ponuka 

nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.  

 

Pre účely spracovania ponuky Vám VšZP poskytuje informácie o predmete zákazky: 

Opis predmetu zadávania zákazky  

VšZP a.s. začala budovať integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa oblasť kvality 

a bezpečnosti. V zmysle požiadaviek normy ISO 27001 je potrebné vykonávať preverovanie 

systému manažérstva informačnej bezpečnosti prostredníctvom interných auditov.  
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Školenie je určené pre zamestnancov VšZP pracujúcich ako interní audítori systému riadenia 

kvality, ktorí po absolvovaní príslušného školenia a získania osvedčenia budú môcť vykonávať 

požadované interné audity aj v oblasti systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB).  

 

Organizácia školení: 

Počet školení : 2 

Počet dní na 1 školenie : 3 dni 

Celkový počet školiacich dní : 6 

Počet účastníkov na 1 školenie : 17 

Celkový počet účastníkov : 34 

Miesto výkonu školenia : v priestoroch objednávateľa školenia 

Dataprojektor (spätný projektor) – zabezpečí objednávateľ školenia 

Termíny školení – termíny podľa dohody s objednávateľom  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 

 

Spôsob predloženia  ponuky 

Ponuka ceny v eurách bez DPH, DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   do 7 600,00€ bez DPH / celkové ročné plnenie/ cena 

dvoch školení 

Celková hodnota zákazky nesmie prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky. Predpokladaná 

hodnota zákazky bola kalkulovaná na základe predbežných ponúk certifikačných spoločností. 

 

Kód CPV:  

Kód 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 
 

          Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní  musí 

obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 až 3 tejto výzvy. Ďalej požadujeme 

predloženie ponuky na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenom v opise 

predmetu zákazky tejto výzvy prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku doručte na mailovú 

adresu: zuzana.sucha@vszp.sk v lehote do  21.01.2014 do 10:00 hod.  

 

          S úspešným  uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu. Termín plnenia 

predmetu zmluvy bude stanovený dohodou zmluvných strán.  Lehota viazanosti ponúk je určená 

do 31.03.2014. 

 

 

 

 

PhDr. Mária Kuklicová 

                                                                               Expert, odbor verejného obstarávania 

                                                                                   Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

  

 

 

Prílohy:  

1/ Zmluva o vykonaní odborného školenia 
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