Vysvetlenie č.1 zo dňa 01.07.2021

K úvodnému textu.






Ktoré konkrétne informačné systémy verejnej správy (ďalej len „ISVS“) NCZI sú zaradené
medzi základné služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti?
o Informácie o základných službách v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti sú uvedené v Zozname základných služieb vedených NBÚ SR na
www.nbu.gov.sk
Aká je konkrétna predstava NCZI o realizovaní požiadavky „Súčasťou bude analýza a
zapracovanie požiadaviek vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov ...“ Je požadované vypracovanie
extra analýzy súladu s požiadavkami vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov/t.j.
analyzovanie procesov riadenia projektov v prostredí NCZI?
o Verejný obstarávateľ požaduje primerane aplikovať ustanovenia vyhlášky č. 85/2020
Z. z. o riadení projektov. Verejný obstarávateľ nepožaduje vypracovanie extra analýzy
súladu s požiadavkami vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.
Aký je rozsah existujúcej dokumentácie NCZI ktorá sa predpokladá, že bude predmetom úpravy
zo strany víťazného uchádzača? Aké oblasti rieši existujúca dokumentácia NCZI a koľko strán
má existujúca dokumentácia NCZI?
o Existujúca dokumentácia bola vypracované v súlade so zákonom č.275/2006
o informačných systémoch verejnej správy a má viac ako 300 strán.

Ku kapitole Etapa 1: Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa ZoKIB










Čo všetko už má v súčasnosti NCZI v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyriešené, aké kroky
NCZI v tejto oblasti realizovalo?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie tak ako je to
uvedené v Opise predmetu zákazky.
Požaduje NCZI vypracovať iba stratégiu podľa časti A Prílohy č. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška o BO“)
alebo aj vypracovanie bezpečnostných politík podľa časti B uvedenej prílohy?
o Áno požaduje sa aj vypracovanie bezpečnostných politík podľa časti B Prílohy č. 1
vyhlášky č. 362/2018 Z. z.
Aké bezpečnostné politiky podľa časti B uvedenej prílohy má NCZI vypracované v súčasnosti?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie tak, ako je to
uvedené v Opise predmetu zákazky.
Aký počet sietí a informačných systémov využíva NCZI na poskytovanie základných služieb?
Má NCZI vypracovaný zoznam komponentov týchto sietí a informačných systémov a má tieto
komponenty za kategorizované do príslušných bezpečnostných tried v súlade s požiadavkami
vyhlášky o BO?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať klasifikáciu informácií a kategorizáciu
sietí a informačných systémov podľa prílohy č. 2 Vyhlášky o BO. Doknuté IS sú
vládny cloud, verejný cloud, privátny cloud DC a interná sieť.
Aký počet komponentov sietí a informačných systémov je v zozname uvádzaný? Môžeme
dostať zoznam komponentov sietí a informačných systémov k dispozícii? Požaduje NCZI
vypracovanie zoznamu komponentov sietí a informačných systémov poskytujúcich základné
služby a ich za kategorizovanie od víťazného uchádzača?
o Nie nepožaduje. Požaduje definovať spôsob klasifikácie.



Má NCZI identifikované a klasifikované (z hľadiska dôvernosti, dostupnosti a integrity) všetky
informácie vzťahujúce sa na poskytovanie základných služieb? O aký počet informácií ide? Má
NCZI vypracovaný katalóg informácií? Môžeme dostať katalóg informácií k dispozícii?
Požaduje NCZI vypracovanie zoznamu informácií potrebných pre poskytovanie základnej
služby od víťazného uchádzača?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí
a informačných systémov podľa prílohy č. 2 Vyhlášky o BO

Ku kapitole Etapa 2: Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom o ITVS
časť 1.






Čo všetko už má v súčasnosti NCZI v oblasti ITVS vyriešené, aké kroky NCZI v tejto oblasti
realizovalo?
o Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača vypracovanie bezpečnostnej
dokumentácie podľa zákona č,. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Má NCZI identifikované služby, ktoré vykonáva a poskytuje na účely poskytovania služieb
verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb (ďalej len „príslušné služby“)?
Môžeme dostať zoznam týchto služieb? Má NCZI zadefinované parametre potrebnej úrovne
poskytovania týchto služieb? Požaduje NCZI identifikovať príslušné služby a zadefinovať
parametre potrebnej úrovne poskytovania týchto príslušných služieb od víťazného uchádzača?
o Áno požaduje
Aká je požadovaná miera detailnosti zo strany NCZI pre vypracovanie požadovaných
predpisov? Požaduje NCZI detailnosť na úrovni príslušných kompetencií, zodpovedností, práv
a povinností súvisiacich s príslušnými ustanoveniami § 14 - 22 zákona o ITVS alebo je
požadovaná úroveň špecifikácie konkrétnych detailov súvisiacich s príslušnými ustanoveniami
§ 14 - 22 zákona o ITVS, napr. aké šifrovacie kľúče je potrebné používať, aké sú kľúčové
indikátory hodnotenia monitorovania a ich prahové hodnoty, aké údaje a za akých okolností je
potrebné oznamovať príslušným inštitúciám a pod.?
o Je požadovaná úroveň špecifikácie konkrétnych detailov súvisiacich s príslušnými
ustanoveniami § 14 - 22 zákona o ITVS

Ku kapitole Etapa 2: Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom o ITVS
časť 2.






Aká je požadovaná miera detailnosti zo strany NCZI pre vypracovanie príslušných politík?
Požaduje NCZI detailnosť na úrovni rámcových pravidiel súvisiacich s príslušnými
ustanoveniami § 5 - 17 vyhlášky o BO alebo je požadovaná úroveň špecifikácie konkrétnych
detailov súvisiacich s príslušnými ustanoveniami § 5 - 17 vyhlášky o BO napr. špecifikácia
konkrétnych zmluvných ustanovení s treťou stranou, špecifikácia konkrétnych konfiguračných
nastavení nástroja určeného na detegovanie existujúcich zraniteľností programových
prostriedkov a pod.
o V rozsahu ustanovení § 5 - 17 vyhlášky o BO.
Je postačujúce pri tvorbe príslušných bezpečnostných politík rámcovo zohľadniť príslušné
požiadavky v §5 – 17 vyhlášky o BO a štruktúra BP bude kopírovať rozsah definovaný prílohou
č. 1 časť B vyhlášky o BO?
o Áno
Uvádzaný zoznam smerníc a metodických usmernení je zoznam existujúcich smerníc na strane
NCZI do ktorých si bude príslušné bezpečnostné politiky NCZI integrovať? Požaduje NCZI
posúdenie smerníc uvedených v tomto zozname od víťazného uchádzača a ich prepracovanie,
pripadane doplnenie? Aký rozsah strán majú uvedené smernice, usmernenia a pod.?
o Áno požaduje posúdenie smerníc a ich prepracovanie.

Ku kapitole Etapa 3: Vypracovanie vzoru bezpečnostného projektu podľa zákona ITVS






Aká je požadovaná miera detailnosti zo strany NCZI pre vypracovanie vzoru bezpečnostného
projektu? Požaduje NCZI vypracovanie jedného vzorového bezpečnostného projektu pre
konkrétny vybraný systém alebo iba rámcový bezpečnostný projekt s uvedením všeobecných
príkladov?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať jeden bezpečnostný projekt ISVS podľa §
23 ods. 1 a 2 zákona o ITVS
Aká miera detailnosti pre vypracovanie osobitných opatrení je zo strany NCZI požadovaná?
o Mieru detailnosti ustanovuje zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aká miera detailnosti pre vypracovanie návodov/konkrétnych akcií pre oblasť zálohovanie a
archivácia, riadenie testovania, riadenie interných auditov, riadenie profylaktických činností a
riadenie konfigurácií je zo strany NCZI požadovaná?
o Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať pracovnú bezpečnostnú dokumentáciu
v rozsahu detailnosti podľa ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úrovni
požadovaných zodpovednosti, rolí, procesov, pravidiel. Nie detailne vypracovanie
zálohovania, ale procesne.

Verejný obstarávateľ všeobecne potrebuje nastaviť procesy, aby boli v súlade s legislatívnymi
požiadavkami, preto potrebujeme 1 a 2 úroveň dokumentácie, smernice, riadiacu dokumentáciu.
Nie je zámerom technické nastavenia alebo technická dokumentáciu v rámci jednotlivých IS.

Vzhľadom na podstatnú zmenu technickej špecifikácie, verejný obstarávateľ termín na predkladanie
ponúk do 09.07.2021.

