Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Výzva na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu elektronického
systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ s bezpečnostnými
a technickými požiadavkami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov a vo vykonávacom nariadení
Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypisuje „Výzvu na výber odborne spôsobilých
osôb pre potreby overenia súladu elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy
občanov EÚ s bezpečnostnými a technickými požiadavkami ustanovenými v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov a vo
vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011“.

Predmet činnosti:
Predmetom činnosti odborne spôsobilých osôb je overenie/audit, či elektronický systém zberu
vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ spĺňa
•

bezpečnostné a technické požiadavky ustanovené v článku 6 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov

•

podrobné technické špecifikácie ustanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ)
č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011“, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre
elektronické systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov; podrobné technické špecifikácie
musí systém spĺňať na to, aby bol v súlade s bezpečnostnými a technickými
požiadavkami ustanovenými v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

Odborné overenie/audit elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
EÚ bude úspešný uchádzač vykonávať osobne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
alebo ako zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby, jej spoločník alebo konateľ.
Výsledkom bezpečnostného a technického auditu je Kontrolný záznam pre osvedčovanie online elektronických systémov zberu (ďalej len „Kontrolný záznam“), ktorého obsah je
zverejnený na www.informatizacia.sk v časti „Zahraničie/Európska občianska iniciatíva
(EOI)/Dokumenty, tlačivá a zoznamy. Všeobecné zásady pre overenie e-systémov zberu tvoria

v origináli prílohu Kontrolného záznamu. Kontrolný záznam musí obsahovať vyhodnotenie
všetkých požiadaviek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 11/2011 zo 16.
februára 2011 o iniciatíve občanov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo
17. novembra 2011. V prípade, že systém nespĺňa požiadavky v zmysle týchto nariadení,
súčasťou Kontrolného záznamu sú aj návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie
predpokladaných rizík, ktoré vyplývajú z vlastností navrhnutého systému zberu alebo jeho
navrhovanej podstatnej zmeny a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť zberu,
spracovania, prenosu a uchovávania informácií.
Úspešný uchádzač bude oprávnený pribrať k výkonu svojej činnosti na posúdenie čiastkových
otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí však v
Kontrolnom zázname odôvodniť.
Lehota trvania overenia jedného elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy
občanov EÚ vrátane vypracovania Kontrolného záznamu a jeho doručenia spolu s vyplnenou
žiadosťou Ministerstvu financií SR je 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti
o posúdenie elektronického systému zberu osobe odborne spôsobilej na posudzovanie
príslušného systému. Deň doručenia žiadosti o overenie oznámi bezodkladne po doručení
odborne spôsobilá osoba Ministerstvu financií SR.
Miesto výkonu činnosti:
Odborné overenie/kontrolu elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy
občanov EÚ vykonávajú odborne spôsobilé osoby v mieste umiestnenia elektronického
systému zberu žiadateľa o overenie elektronického systému zberu (fyzická kontrola).
Miesto dodania:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia informatizácie spoločnosti
Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti IS
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
e-mail: eoi.vyzva@mfsr.sk
Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzačom môže byť len fyzická osoba, ktorá musí zároveň spĺňať nasledovné požiadavky:
•
-

Odborná spôsobilosť uchádzača
Uchádzač musí byť špecialista v informačnej bezpečnosti, ktorý má základné vedomosti
vo všetkých oblastiach informačnej bezpečnosti, vrátane pochopenia príslušných
princípov, modelov, procesov, bezpečnostných techník a ich vzájomných vzťahov a
hlboké vedomosti a schopnosť navrhovať, analyzovať a riešiť problémy. To znamená,
že expertíza, sa očakáva v tých oblastiach, ktoré sú predmetom konkrétnych oblastí:
- Architektúra, modely a hodnotenie
- Manažment informačnej bezpečnosti
- Riadenie prístupu
- Aplikačná bezpečnosť
- Bezpečnosť prevádzky
- Fyzická bezpečnosť
- Kryptografia
- Siete, internet a telekomunikácie
- Plánovanie kontinuity činností
- Legislatíva a etika

-

Odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje certifikátom CISA (Certified
Information Systems Auditor).

•

Charakteristika znalostných potrieb:
-

znalosť noriem ISO/IEC 27001 – 27005 a súvisiacich

-

ovládanie operačných systémov radu Microsoft Windows na vyššej systémovej
úrovni; ako aj operačných systémov na báze Unixu (najmä Linux)

-

znalosť prostriedkov a nástrojov používaných na zistenie ďalších informácií
o systéme, pre prípad, že informácie poskytnuté prevádzkovateľom nie sú
dostačujúce

-

znalosť techník používaných súčasným škodlivým softvérom a taktiež prostriedkov
na ich odhaľovanie.

-

znalosť základných sieťových protokolov (TCP/IP, UDP, ICMP) a aplikácií
(webové a mailové servery, zdieľania prostriedkov v rámci sietí, P2P siete)

-

schopnosť samostatne vyhľadávať informácie relevantné k príslušnému objektu
hodnotenia a metódam použitým pri návrhu

-

znalosť základných metód analýzy kódu.

Lehota, miesto a podmienky na predloženie ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť na adresu Ministerstva financií SR uvedenú v časti „Miesto
dodania“ tejto výzvy, a to v uzatvorenom obale označenom „Výzva na overenie systému
EOI- neotvárať!“ a s heslom „Výber OSO pre systém EOI“. Uchádzač na obale uvedie
svoje identifikačné údaje (meno a poštovú adresu).
Žiadosť o zaradenie do výberu a ďalšie doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku v
písomnej forme.
Súčasťou predloženej ponuky musia byť nasledujúce doklady:
a) fotokópia platného certifikátu CISA,
b) profesijný životopis uchádzača,
c) referencie ohľadne vykonania auditu v oblasti informačnej bezpečnosti minimálne u 5
subjektov,
d) čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti predložených dokladov na formulári,
ktorý tvorí prílohu č. 1,
f) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely hodnotenia predložených ponúk na
formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2.
Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky je do 30. novembra 2012, vrátane (v prípade doručenia poštou
rozhoduje dátum na odtlačku preberacej pečiatky pošty). Na oneskorené zásielky sa nebude
prihliadať !
Prílohy:
Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti predložených dokladov
Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

