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Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III. 

 
K Vašemu č. j.: ---- 
Referent: Jitka Thámová 
Příloha: Dle textu 
  
  

Zájemci o veřejnou zakázku  
 
 
 
 

    
       Na základě žádostí dodavatelů Vám ve smyslu § 49 odst. 2 Zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, v příloze zasíláme dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky „Zajištění antivirové a antispamové ochrany  Ministerstva financí 
a Daňové správy“ uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek  dne  27.2.2012 pod  ev.č. 
7202011008399.  

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 

 ………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru – Finanční   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Dotaz č. 12 
Ze zadání není zcela zřejmé, zda má být v rámci dodávky dodán i sw pro antivirovou, IDS/IPS  a 
antispamovou ochranu pro virtuální servery nebo zadavatel pouze požaduje, aby dodavatel potvrdil, že 
prostředí pro centrální správu umožňuje nasazení ochrany virtuálních serverů v prostředí VMware a 
Microsoft Windows server 2008 Hyper V, s tím že si zadavatel licence pro virtuální servery zakoupí v 
někdy budoucnu. 
Pokud má být sw pro virtuální servery dodán v rámci této veřejné zakázky požaduje uchazeč 
specifikovat počet hypervisorů, protože nabízený sw je licencován na hypervisor. 
 

Odpověď: 
Zadavatel pro Úřad MF požaduje sw pro antivirovou, IDS/IPS ochranu pro 85 virtuálních serverů běžící 
v prostředí VMware a Microsoft Windows Server 2008 Hyper V.  Licence pro tyto virtuální servery 
musí být součástí zakázky. VMware prostředí na Úřadu MF je licencováno na 24 procesorových licencí 
(6 serverů po 4 procesorech). Prostředí s Microsoft Windows Server 2008 Hyper V běží na 1 serveru se 
2 procesory. 
 
Zadavatel pro Generální finanční ředitelství  požaduje sw pro antivirovou, IDS/IPS ochranu 
pro 220 virtuálních serverů běžící v prostředí Vmware .  Licence pro tyto virtuální servery musí být 
součástí zakázky. VMware prostředí  je licencováno na 40  serverech. Tyto počty jsou ke dni 5.4.2012 
a můžou se v budoucnosti měnit. 
 

Dotaz č. 13 
Ze zadání zcela nevyplývá zda mají být prostřednictvím IDS/IPS chráněny i servery nebo jen koncové pracovní 
stanice? Můžete to prosím upřesnit? 
 
Odpověď: 
Ano, stejně jako klient pro stanice, musí i klient pro server umožňovat ochranu IDS/IPS. 
 
Dotaz č. 14 
Smlouva má být uzavřena na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců, dle zadávací dokumentace 
odstavce 8. Obchodní a platební podmínky. Záruka je však požadovaná na dobu 36. Měsíců dle Přílohy 
č. 4 - Platební a obchodní podmínky odst. 1 článku "Záruční podmínky a sankce za prodlení 
s odstraněním vady předmětu plnění". Je opravdu požadovaná záruka 36 měsíců na předmět plnění? 
 
Odpověď: 
Ano, zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace přílohy Obchodní a platební podmínky, oddíl Záruční 
podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění, odst. 1, záruku v délce trvání 36 měsíců. 
 
 

 
 




