Ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

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.
Záujemcovia, v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v bode 10.2 časti A.1 „Pokyny pre
uchádzačov“ súťažných podkladov, požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov.
Požiadavky záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov a odpovede verejného
obstarávateľa:
(Otázky záujemcov uvádzame v pôvodnom znení ako nám boli zaslané)
Otázka č. 1
Je postačujúce v ponuke uviesť referencie a potvrdenie o kvalite poskytovaných služieb
formou čestného prehlásenia? Naše NDA totiž nedovoľujú informácie o zrealizovaných
projektoch zverejňovať (napríklad ceny poskytovaných služieb, realizovaný rozsah a pod).
Otázka č. 2
Nakoľko ceny našich realizovaných projektov sú vždy predmetom NDA, je možné ich v
referenciách uvádzať rámcovo (t.j. nad 10 000 €, nad 20 000 € apod.)?
Otázka č. 3
Je postačujúce uviesť kvalitu plnenia služby, ktorú chceme uviesť v našich referenciách formou
kópie akceptačného protokolu s našim zákazníkom?
Otázka č. 4
V kapitole 34 súťažných podkladov sa pre 1. a 3. časť zákazky uvádzajú požiadavky na
referencie, ktoré sa odlišujú len v použitej technológii pre dve aplikácie. Z uvedených
požiadaviek nevyplýva, že sa referencie v týchto častiach nemôžu prekrývať. Je teda možné
použiť niektoré rovnaké referencie v oboch týchto častiach?
Otázka č. 5
V kapitole 38 súťažných podkladov sa v bode C.2.1 uvádza pre 3. časť zákazky uvádzajú
informácie pre ocenenie prác. Je možné vyžiadať (pokiaľ je to technicky možné) aj informácie
o 1. časti zákazky, tzn. počet testovaných formulárov (resp. používateľských vstupov) každej
testovanej aplikácie - štatistický portál, java applet pre podpisovanie? Je okrem počtu stránok
možné získať aj informácie o počte používateľských vstupov pre 3. časť zákazky?

Otázka č. 6
Alternatívne, je možné uvedené aplikácie, ktoré majú byť predmetom testovania, fyzicky vidieť
(napríklad v testovacom prostredí NBS) - napríklad nás zaujíma koľko vstupov má applet na
elektronické podpisy.
Otázka č. 7
V kapitole 38 sa v bode A.2.1.4 uvádza použitie databázového systému Oracle EE. Je
súčasťou dodávky aj databázový systémový audit (z pohľadu databázového používateľa)?
Koľko inštancií Oracle databáz (SID) sa má otestovať? Aká verzia databázy Oracle je použitá?
Otázka č. 8
V bode A.2.2.2. sa uvádza, ze "Úspešný uchádzač vyhotoví požadovanú dokumentáciu v
písomnej forme a v elektronickej forme na vhodnom médiu vo formátoch aplikačných
programov Microsoft Word, Excel". Je možné použiť aj Open Document format (.odt), resp.
PDF, čo je predpisované "Výnosom o štandardoch pre informačné systémy Verejnej
správy"http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_a_prilohy/5110c (konkrétne paragraf 18)?
Otázka č. 9
Je možné bližšie vysvetliť požadované činnosti v časti B.2.4? Bude sa jednať o opakované
preverenie perimetra siete a vypracovanie druhej správy po zapracovaní odporúčaní z fázy A?
Odpovede verejného obstarávateľa:
K otázke č. 1
V prípade, že uchádzačovi neumožňujú NDA uviesť niektoré z údajov pre referencie,
obstarávateľ bude akceptovať aj čestné vyhlásenie uchádzača o splnení týchto parametrov
jednotlivých referencií.
K otázke č. 2
Obstarávateľ požaduje pre jednotlivé referencie uvedenie len tých údajov, ktoré sú
požadované v tabuľkách v príslušných bodoch 34.1, 34.2, 34.4, 34.5, 34.7 a 34.8 súťažných
podkladov. To znamená, že uchádzač nemusí uvádzať ceny pre jednotlivé referencie.
K otázke č. 3
Obstarávateľ požaduje pre jednotlivé referencie uvedenie len tých údajov, ktoré sú
požadované v tabuľkách v príslušných bodoch 34.1, 34.2, 34.4, 34.5, 34.7 a 34.8 súťažných
podkladov. To znamená, že uchádzač nemusí uvádzať dokladovať kvalitu plnenia služby.
K otázke č. 4
Referencie použité v rôznych častiach zákazky sa môžu prekrývať (samozrejme, referencie
musia spĺňať požiadavky pre konkrétnu časť zákazky). Teda uchádzač môže rovnakú
referenciu použiť na splnenie podmienok vo viacerých častiach zákazky.
K otázke č. 5

Keďže aplikácia, ktorá je predmetom testovania v prvej časti zákazky, sa momentálne vyvíja.
Preto nie je možné poskytnúť pre časť 1 bližšie informácie. Pokiaľ ide o otázku k tretej časti,
obstarávateľ považuje poskytnuté informácie za dostatočné pre ocenenie prác uchádzačom.

K otázke č. 6
Obstarávateľ umožní prácu s aplikáciou len úspešnému uchádzačovi pre danú časť zákazky.
V prípade aplikácie v prvej časti zákazky momentálne ešte iba prebieha jej vývoj. Obstarávateľ
považuje poskytnuté informácie za dostatočné pre ocenenie prác uchádzačom.
K otázke č. 7
V súlade s bodom 38.1 časť A.2.3.2 súťažných podkladov obstarávateľ požaduje
bezpečnostný audit konfigurácie serverov a jeho komponentov, čo sa týka aj databázovej časti
aplikácie, teda 2 serverov Oracle Linux a DB Oracle EE. Počet SID je 2 a verzia Oracle EE je
11.2.0.4.
K otázke č. 8
Áno, je možné použiť aj Open Document Format resp. PDF.
K otázke č. 9
Vo fáze B obstarávateľ požaduje v súlade s B.2.4.1 preverenie len tých nedostatkov, ktoré boli
identifikované vo fáze A (teda nie opakovanie celého testovania perimetra). Zdokumentovanie
výsledkov fázy B môže byť realizované ako samostatný dokument alebo doplnením kapitol do
predchádzajúcej správy. Súčasťou výsledkov fázy B je aj celkový sumár – záverečné
zhodnotenie bezpečnosti (v súlade s B.2.4.2).

S pozdravom

Ing. Ľubomír Balla
riaditeľ odboru informačných technológií

