Dominik Divák
ZÁSTUPCE NÁMĚSTKA PRO ŘÍZENÍ SEKCE EKONOMICKÉ
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

V Praze dne

V Praze dne 1. 9. 2017
Čj. MSP-47/2017-OPR-Z/29
Počet listů: 2
Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

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 29. 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:
Smlouva o dílo, část I., bod 4 písm b)
V tomto bodě se uvádí „dodání dokumentace softwaru a veškerá související dokumentace,
v rozsahu dodávaném výrobcem software (manuály, uživatelské příručky apod.) v českém
jazyce“. Náš dotaz zní, zda postačí strojový překlad dokumentace, jak jej používají různí
výrobci včetně takových jako je např. Microsoft.
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Odpověď na dotaz č. 1:
ANO, strojový překlad postačuje.
Dotaz č. 2:
Smlouva o dílo, část I., bod 4 písm f)
V tomto bodě se uvádí „dodávání software prostřednictvím jednoho výrobce, pokud toto
nebude splněno, musí být všechny komponenty spravované z jedné centrální konzoly“.
Znamená tato věta, že pokud řešení bude složeno z více produktů jednoho výrobce, může být
spravováno z více centrálních konzolí?
Odpověď na dotaz č. 2:
NE, řešení musí být možno spravovat pomocí jedné konzole.
Dotaz č. 3:
Smlouva o dílo, Příloha č. 1, Požadavky na klientskou část
V prvním požadavku se uvádí „prostředí v českém jazyce“. Náš dotaz zní, zda zadavatel na
této podmínce trvá i v případě, kdy klientská část řešení s koncovým uživatelem nijak
nekomunikuje a neklade dotazy, které by uživatel muse zodpovídat.
Odpověď na dotaz č. 3:
Pokud nějaká část řešení interaguje s koncovým uživatelem, tak je vyžadována možnost
využití českého jazyka (například upozornění uživatele).
Dotaz č. 4:
Smlouva o dílo, Příloha č. 1, Požadavky na klientskou část
Mezi požadavky se uvádí „požadována je podpora Microsoft Exchange 2007 a novější (včetně
variant cluster/DAG) běžící na Windows Server 2008 R2 a novější + Lotus Domino Server
(nativně nebo inspekcí databázových souborů)“
Mohl by zadavatel upřesnit, v čem má přesně spočívat podpora poštovních serverů Microsoft
Exchange a Lotus Domino Server. Jakákoliv SMTP gateway předřazená před tyto servery ve
své podstatě podporuje vyjmenované servery a kontroluje veškerou příhozí/odchozí emailovou
komunikaci.
Dotaz číslo 2: O jaké se jedná vytížení, tj. Počty mailboxů, množství přenášených zpráv, počty
jednotlivých serverů, počty poštovních domén apod.
Dotaz číslo 3: Má zadavatel na myslí pouze ochranu proti malware nebo též ochranu proti
nevyžádané komunikaci (spam)
Odpověď na dotaz č. 4:
Řešení nepočítá s instalací dodatečné SMTP brány do prostředí resortu justice.
Dotaz číslo 2: Počty poštovních schránek zhruba odpovídají počtu požadovaných licencí
koncových stanic a mohou se v čase měnit. Množství a typ zpráv odpovídá obvyklému
využívání poštovních služeb ve větších organizacích zpracovávajících administrativní agendu.
Dotaz číslo 3: Požadovaná funkcionalita nezahrnuje ochranu proti spamu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel. +420 221 997 111, www.justice.cz

Dotaz č. 5:
Smlouva o dílo, Příloha č. 1, Požadavky na dílo – možnosti centrální / správcovské části
antiviru
Zadavatel uvádí výčtem požadavky na podporu operačních systémů správcovské části antiviru
a požadavek na vysokou dostupnost.
Náš dotaz zní, zda zadavatel akceptuje centrální správu poskytovanou jako službu, čímž se
stává irelevantní výčet podporovaných operačních systémů.
Druhý dotaz zní, jaké jsou požadavky na vysokou dostupnost a jaká je dostatečná úroveň
dostupnosti datacentra (např. TIER 2) v případě centrální správy poskytované jako služba.
Domníváme se, že výčet podporovaných operačních systémů odkazuje na jednoho výrobce.
Odpověď na dotaz č. 5:
Řešení počítá s provozem v rámci technické infrastruktury vlastněné organizacemi
zahrnutými v resortu justice, zejména Ministerstvem spravedlnosti. Hardwarové prostředky
a licence operačních systémů budou poskytnuty zadavatelem.
Dotaz č. 6:
Smlouva o dílo, Příloha č. 1, Požadavky na dílo – možnosti centrální / správcovské části
antiviru
Zadavatel uvádí požadavek na hierarchické uspořádání přístupu k administraci. Není, však
uvedeno kolik úrovní této hierarchie má být podporováno. Žádáme o upřesnění, jak je
hierarchické uspořádání chápáno.
Odpověď na dotaz č. 6:
Minimální požadovaná úroveň granularity je Celek-Složka-Podskupina-Koncové_zařízení.
Přičemž složkou se míní organizační složky resortu justice (např. Krajský soud v HK)
a podskupiny jsou seskupení koncových bodů (například servery, notebooky apod.).
Dotaz č. 7:
Počet linux serverů.
Odpověď na dotaz č. 7:
Momentálně se jedná o 100 instalací.
Dotaz č. 8:
Počet Exchange a Domino serverů.
Odpověď na dotaz č. 8:
Momentálně se jedná o 90 instalací MS Exchange a 30 instalací IBM Domino.
Dotaz č. 9:
Datová propustnost a latence konektivit jednotlivých lokalit směrem do centrály.
Odpověď na dotaz č. 9:
Propustnost se pohybuje v desítkách až stovkách Mb/s. Pro provoz AV řešení není možno
vyhradit podstatnou část pásma, proto se předpokládá, že distribuce virových definic
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a aktualizací bude probíhat z lokálně umístěných serverů. Latence odpovídá parametrům
KIVS (pohybuje se tedy v nízkých desítkách milisekund).
Dotaz č. 10:
Vysvětlení účelu bottovacího CD. Z bezpečnostního hlediska je po detekci nakažení
endpointu doporučovaný postup: - Odpojení endpointu od sítě – Forensní analýza disku –
Reinstalace – V žádném případě není možné endpoint připojit znovu do sítě, ani po zavedení
systému z CD. Offline CD s aktuálními definicemi malware zajistí pouze prohledání
nakaženého endpointu na známý malware. Tímto způsobem vyčištěný endpoint není
v žádném případě možné vrátit do sítě, protože z něj nebyly odstraněny advanced threats,
rootkity apod. Takže požadujeme potvrzení, že bootCD má opravdu zajistit pouze statickou
analýzu úložého prostoru napadeného endpointu a vysvětlení, co se od ní očekává.
Odpověď na dotaz č. 10:
Hlavním účelem je identifikace a následná analýza škodlivého kódu (zejména malware),
nikoliv vyléčení nakaženého stroje.
Dotaz č. 11:
Kolik uživatelů je v Active Directory, kteří budou přistupovat na chráněné notebooky, mobily
nebo jsou chráněny email servery LN/Exchange?
Odpověď na dotaz č. 11:
Bude se jednat až o 3.500 uživatelů.
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