Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica
IČO: 00317667
b) Označenie verejného obstarávania
Verejná súťaž - „Elektronizácia služieb Mesta Považská Bystrica“ vyhlásená vo Vestníku
verejného obstarávania č. 88/2014 zo dňa 07.05.2014 pod zn. 7510 - MSS (ďalej len ako
,,oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)
Na základe doručenej Žiadosti o vysvetlenie dňa 05.06.2014, ktorá bola verejnému obstarávateľovi
doručená v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch bod 10.2, t.j. do
05.06.2014, Vám verejný obstarávateľ v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní zasiela odpoveď
nasledovne:
1. otázka zo dňa 05.06.2014 cit.:
,,V dokumente Príloha č. 1 Súťažných podkladov „Technická dokumentácia“ v kapitole 4.3 Logovanie
sa uvádza modul Logovací subsystém, ktorý nie je uvedené v zozname informačných systémov, ktoré je
potrebné dodať alebo modifikovať v rámci predmetu zákazky. Tento subsystém zároveň nie je
požadovaný v zmysle referenčnej architektúry spracovanej v štúdii realizovateľnosti.
Otázka: Požaduje verejný obstarávateľ vytvorenie samostatného subsystému, alebo môžu byť
požiadavky na logovanie riešené v rámci jednotlivých komponentov, ktoré tvoria integrovaný
informačný systém mesta?“
Odpoveď verejného obstarávateľa na 1. otázku zo dňa 05.06.2014:
Verejný obstarávateľ požaduje, že riešenie poskytne informáciu v zmysle požiadaviek definovaných v
uvedenej kapitole. Je na zhotoviteľovi akým spôsobom zabezpečí uvedenú požiadavku verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť vytvorenia logovacieho subsystému ako
nástroja, ktorý umožní prístup k výstupom jednotlivých IS.
2. otázka zo dňa 05.06.2014 cit.:
,,V dokumente Príloha č. 1 Technická dokumentácia, je v kapitole 3.5 je uvedené: „Smernice OECD
pre bezpečnosť a prácu v informačných systémoch a sieťach predstavujú dôležitý informačný prameň
v oblasti ochrany osobných údajov a v informačných systémoch a ich znenie má byť zohľadnené pri
príprave materiálov koncepčného a strategického charakteru.“
Otázka: Je predmetom realizácie diela aj vytvorenie bezpečnostných smerníc?“

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Odpoveď verejného obstarávateľa na 2. otázku zo dňa 05.06.2014:
Výstupom aktivít projektu – predmetu zákazky bude identifikácia ustanovení existujúcich smerníc,
ktorých aktualizácia, resp. vytvorenie bude potrebná po implementovaní diela.
3. otázka zo dňa 05.06.2014 cit.:
,,V dokumente Príloha č. 1 Technická dokumentácia je v kapitole 4.4 je uvedené: „Autentifikácia a
autorizácia používateľov bude prebiehať prostredníctvom LDAP servera. V LDAP adresári sú
evidované základné informácie o používateľoch, ktoré budú používané aj v IIS: prihlasovacie meno
používateľa ,meno a priezvisko, e-mailová adresa, priradenie do organizačnej štruktúry, t.j. na obec,
stavebný úrad, MV SR
Z dôvodu zachovania bezpečnosti naplnenie obsahu používateľských atribútov zabezpečí
Objednávateľ, resp. koncoví používatelia IIS. LDAP server bude používaný na evidenciu rolí
používateľov, na základe čoho budú pridelené ich práva v aplikáciách.“
Otázka: Integrácia s IAM ÚPVS nevyžaduje integráciu na LDAP internetových identít ale
zabezpečenie vzťahu dôvery k poskytovateľovi IAM UPVS a jeho SAML ticketu. Je možné požadované
zadanie realizovať integráciou s IAM ÚPVS bez integrácie na LDAP internetových identít pri
dodržaní zabezpečenia vzťahu dôvery k poskytovateľovi IAM UPVS a jeho SAML ticketu?“
Odpoveď verejného obstarávateľa na 3. otázku zo dňa 05.06.2014:
Áno, je to možné.

