Dominik Divák
ZÁSTUPCE NÁMĚSTKA PRO ŘÍZENÍ SEKCE EKONOMICKÉ
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

V Praze dne

V Praze dne 29. 8. 2017
Čj. MSP-47/2017-OPR-Z/25
Počet listů: 1
Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka

„Ministerstvo spravedlnosti – Zajištění
antivirové ochrany resortu spravedlnosti“,
ev. č. zakázky 644788

Zadavatel

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti,
se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
IČO: 00 02 54 29, zastoupená Dominikem
Divákem, zástupcem náměstka pro řízení sekce
ekonomické (dále jen „zadavatel“)

Způsob zadání

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)

Dne 24. 8. 2017 a 25. 8. 2017 byly zadavateli doručeny žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ níže vysvětluje zadávací
dokumentaci a zároveň poskytuje doslovná znění dotazů dodavatelů.

Dotaz č. 1:
Dle přílohy č. 1 Požadavky na klientskou část antiviru je uveden požadavek:
„filtrace požadavků na základě klíčových slov, regulárních výrazů, typu, názvu a velikosti
souboru (DLP). Akce po detekci umožňuje logování, informování uživatele a blokaci“
Je tedy požadován DLP produkt pro koncové stanice a jeho nedodání je důvodem k vyloučení
z výběrového řízení?
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Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, funkcionalita DLP je vyžadována.
Dotaz č. 2:
Požadavek na „možnost blokovat a povolovat periferie a vnitřní zařízení (včetně
bezdrátových síťových karet, modemů, infračervených a blutooth adaptérů, portů, síťových
zařízení, DVD mechanik, mobilních zařízení). U USB disků, síťových disků a mobilních
zařízení možnost povolovat a zakazovat zápis, čtení, spouštění souborů a výpisu obsahu
adresáře souborového systému pro jednotlivé aplikace“
Prosím o rozepsání, jak je předpokládané fungování možnosti zakázat zápis, čtení, spouštění
souborů a výpisu obsahu adresáře souborového systému pro jednotlivé aplikace.
Odpověď na dotaz č. 2:
Minimální požadovaná granularita nastavení úrovně přístupu je Block, Read only, No Action.
Dotaz č. 3:
Které typy dokumentů si přejete přeložit do českého jazyka (což považujeme v IT prostředí za
velmi NESTANDARDNÍ požadavek)? Install Guide, Admin guide, všechny dokumenty
k příslušným verzím OS? readme? dokumentaci na webu? např. pro Deep Security 10.x je
dokumentace pouze on-line na internetu a většina vendorů jde touto cestou…. best practices
guide? anuály ze školení? všechno co je v HTML nápovědě? ….co všechno má být
v českém jazyce?
zhledem k množství dokumentace je znevýhodněn vendor, který má dokumentaci v pořádku
(to jest rozsáhlou) a zvýhodněn ten, který je české provenience a má dokumentaci velmi
strohou…. zhlediska překladu by překlad “základní dokumentace – tj. guide typu intstall,
admin, best practice, zabral minimálně 6 500 stran, což je částka 2 000 000 Kč….
Odpověď na dotaz č. 3:
V českém jazyce musí být dokumentace v rozsahu nezbytném pro implementaci řešení
v prostředí resortu justice. V případě využití elektronické dokumentace je možné použít
strojový překlad.
Dotaz č. 4:
Pro realizaci bude potřeba cca 20 serverů na úrovni 8core, 16GB ram a celkově 5TB
diskového prostoru. poskytne tento hw zákazník na svém virtuálním prostředí?
Odpověď na dotaz č. 4:
Virtuální prostředky budou poskytnuty ve výši odpovídající požadované funkcionalitě dle
specifikace výrobce řešení.
Dominik Divák v. r.
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