
    
    

 

 

 

 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:     Mesto Handlová 
Zastúpené:     Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
IČO:     00318094 
DIČ:     2021162660 
Sídlo:     Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Internetová adresa:    http://www.handlova.sk/   

2.  Predmet zákazky s názvom:  „Kybernetická bezpečnosť pre mesto Handlová“ 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb, ktoré majú zabezpečiť splnenie požiadaviek 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti mesta Handlová podľa platnej legislatívy v čase plnenia predmetu 
zákazky. Predmetom zákazky je audit kybernetickej bezpečnosti, spracovanie projektu k zákonu 
o kybernetickej bezpečnosti, spracovanie zmlúv, vypracovanie príslušných smerníc a dokumentácie podľa 
platnej legislatívy, ostatné služby. 

3.  Kritériá hodnotenia ponúk: Kritérium : najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH 

4.  Verejný obstarávateľ vyzval písomne troch záujemcov na predloženie cenovej ponuky: 
 -  DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 
 -  osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  
 - ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava 

Výzva na predloženie ponuky bola zároveň dňa 05.08.2020 zverejnená v profile verejného obstarávateľa 
na webovej stránke mesta Handlová. 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: do 13.08.2020 do 13:00 hod. 

6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk: 

P. č.               Uchádzač               Dátum a čas predloženia ponuky 

1. osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence,  
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 10.08.2020 o 10:00 hod., poštou 

2. Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17,  
852 50 Bratislava 11.08.2020 o 10:15 hod., poštou  

3. DATALAN, a.s., Krasovského 14,  
851 01 Bratislava 13.08.2020 o 10:45 hod., poštou-kuriérom 

4. ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova ulica 12735/64, 
831 04 Bratislava  13.08.2020 o 12:59 hod., e-mailom 

7.  Zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
S ohľadom na princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle § 10 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní, podľa ktorých sa vyžaduje dodržiavať pravidlá a požiadavky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk pri zachovaní rovnakého zaobchádzania, verejný obstarávateľ vylúčil ponuku 
uchádzača ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, IČO: 35792141 
z dôvodu nedodržania určeného spôsobu komunikácie a nepredloženia ponuky spôsobom stanoveným 
verejným obstarávateľom v bode č. 14 Výzvy na predloženie ponuky.  

8.  Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena a poradie uchádzačov: 

 Uchádzač            Kritérium                          Poradie 
- osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence,  

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  19 440,00 EUR 1 
 - Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17,  

852 50 Bratislava  27 475,20 EUR 3 
- DATALAN, a.s., Krasovského 14,  

851 01 Bratislava  22 680,00 EUR 2 

 



    
    

 

 

Uchádzač osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 
predložil najnižšiu cenu, splnil verejným obstarávateľom stanovené kritérium hodnotenia ponúk, aj podmienky 
účasti a umiestnil sa na prvom mieste poradia. Verejný obstarávateľ s ním uzatvorí zmluvu o poskytovaní 
služieb v zmysle Výzvy na predloženie ponuky. 

V Handlovej, dňa 14.08.2020   

        

Mgr. Silvia Grúberová 
                      primátorka mesta Handlová 


