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Zaslané všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady v podlimitnej zákazke na
predmet zákazky „Služby informačných technológií – bezpečnostné testovanie“
uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 244/2013 pod číslom 19693-WYS dňa
13. 12. 2013.
Vysvetlenie súťažných podkladov.
Záujemca, v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v bode 10.2 časti A.1 „Pokyny pre
uchádzačov“ súťažných podkladov, požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov.
Požiadavky záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov a odpovede verejného
obstarávateľa:
(Otázky záujemcu uvádzame v pôvodnom znení ako nám boli zaslané)
Otázka č. 1
Súťažné podklady v čl. 30.3 uvádzajú: „Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými
podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.“ Je možné spolu s ponukou
predložiť návrhy na úpravu ustanovení zmluvy?
Otázka č. 2
S ohľadom na skutočnosť, že predmet plnenia by mohol za istých okolností predstavovať
porušenie zákona č. 300/2006 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov je možné do
zmluvy za účelom ochrany osôb vykonávajúcich testovanie nasledovné?
„Objednávateľ potvrdzuje, že zvážil riziká, a zhotoviteľa oprávňuje vykonať plnenie v zmysle
tejto zmluvy. Objednávateľ ako osoba, ktorá je vlastníkom počítačových systémov a aplikácií,
ktoré majú byť predmetom služieb bezpečnostného testovania, alebo ktorá je ako správca
náležite oprávnená riadiť prístup k týmto systémom (ďalej len „systémy objednávateľa“), týmto
udeľuje zhotoviteľovi, jej subdodávateľom a ich zamestnancom a zástupcom (osobám
uvedeným v Prílohe č. 3), ktorí budú členmi tímu pracujúceho na zákazke, oprávnenie a
súhlas, aby sa pokúsili získať prístup k definovaným systémom objednávateľa. Objednávateľ
potvrdzuje, že takéto konanie alebo pokus o takéto konanie nebude predstavovať porušenie
zákona č. 300/2006 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ani iných platných
právnych predpisov vo vzťahu k akýmkoľvek programom a údajom objednávateľa alebo tretích
strán. Klient týmto potvrdzuje a súhlasí, že uvedené oprávnenie a súhlas v súvislosti s výkonom
služieb bezpečnostného testovania v zmysle zmluvy a jej príloh udelil slobodne, dobrovoľne a
vážne. Platnosť oprávnenia na prístup k sieťovým zdrojom objednávateľa a systémom vyprší
hneď po tom, ako zhotoviteľ predloží dohodnutú finálnu dokumentáciu o bezpečnostnom
testovaní, t. j. buď koncom [dátum], alebo na základe písomnej žiadosti objednávateľa podľa
toho, čo nastane skôr.“

Otázka č. 3
Zmluvy špecifikujú, že všetky osoby vykonávajúce plnenie zmluvy v mene zhotoviteľa majú byť
uvedené v Prílohe č. 3 (bod 3.15), pričom samotná príloha č. 3 naznačuje, že tam majú byť
uvedené kontaktné osoby. Ako je to teda potrebné chápať? Takisto v nadväznosti na bod 12.6
je nevyhnutné, aby boli zverejnené mená celého tímu pracujúceho na zákazke. Ide o osobné
údaje dotknutých osôb, ktoré pracujú pre zhotoviteľa a máme za to, že pre účely splnenia
požiadaviek zákona na zverejnenie zmluvy, nie je nevyhnutné zverejňovať osobné údaje
jednotlivých pracovníkov zhotoviteľa.
Odpovede verejného obstarávateľa:
K otázke č. 1
V súlade s bodom 37.1 súťažných podkladov musí uchádzač akceptovať zmluvu o dielo bez
akýchkoľvek zmien s výnimkou ustanovení, ktoré sú v zmluve vyznačené na doplnenie.
K otázke č. 2
Vo vzore zmlúv o dielo pre jednotlivé časti zákazky sa v Čl. XII Záverečné ustanovenia vkladá
nový bod 12.8, ktorý má nasledovné znenie:
„12.8 Objednávateľ potvrdzuje, že zvážil riziká, a zhotoviteľa oprávňuje vykonať plnenie v
zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ ako osoba, ktorá je vlastníkom počítačových systémov a
aplikácií, ktoré majú byť predmetom služieb bezpečnostného testovania, alebo ktorá je ako
správca náležite oprávnená riadiť prístup k týmto systémom (ďalej len „systémy
objednávateľa“), týmto udeľuje zhotoviteľovi, jej subdodávateľom a ich zamestnancom a
zástupcom (osobám uvedeným v Prílohe č. 3 tejto zmluvy), ktorí budú členmi tímu pracujúceho
na zákazke, oprávnenie a súhlas, aby sa pokúsili získať prístup k definovaným systémom
objednávateľa. Objednávateľ potvrdzuje, že takéto konanie alebo pokus o takéto konanie
nebude predstavovať porušenie zákona č. 300/2006 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov ani iných platných právnych predpisov vo vzťahu k definovaným programom a
údajom objednávateľa alebo tretích strán v súlade s článkom III bod 3.14 tejto zmluvy. Klient
týmto potvrdzuje a súhlasí, že uvedené oprávnenie a súhlas v súvislosti s výkonom služieb
bezpečnostného testovania v zmysle zmluvy a jej príloh udelil slobodne, dobrovoľne a vážne.
Platnosť oprávnenia na prístup k definovaným sieťovým zdrojom objednávateľa a systémom
začína prvým dňom jednotlivých fáz projektu uvedených v článku III v bodoch 3.2 a 3.3 tejto
zmluvy a vyprší hneď po tom, ako zhotoviteľ predloží dohodnutú dokumentáciu o
bezpečnostnom testovaní, alebo po uplynutí príslušnej lehoty príslušnej fázy projektu uvedenej
v článku III v bode 3.2 tejto zmluvy, alebo na základe písomnej žiadosti objednávateľa podľa
toho, čo nastane skôr.“
K otázke č. 3
V prílohe č. 3 majú byť uvedené všetky osoby vykonávajúce plnenie zmluvy v mene
zhotoviteľa. Osobné údaje pracovníkov zhotoviteľa nebudú zverejnené.
S pozdravom

Ing. Ľubomír Balla
riaditeľ odboru informačných technológií

