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Specifikace

Předmět VZ:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání licencí produktů Symantec, jejich nasazení a 
zajištění technické podpory pro 19 690 stanic a serverů, a 18 790 mailboxů, migrace 
stávajícího antispamového řešení Brightmail do virtuálního prostředí provozovaného 
zadavatelem, nakonfigurovaného podle požadavků uchazeče. Tato veřejná zakázka se zadává 
na období 9.6.2014 až 31.12.2014 pro dobu platnosti licencí a na období 25.8.2014 až 
31.12.2014 pro dobu zajištění technické podpory. 

Cílem této veřejné zakázky je zajistit kontinuitu služeb antivirové a antispamové ochrany pro 
Ministerstvo financí a Finanční správu s ohledem na připravované otevřené výběrové řízení 
na poskytování služeb antivirové a antispamové ochrany pro MF a Finanční správu 2015+ a 
na nutnost zajistit kontinuitu služeb antivirové ochrany do doby ukončení uvedeného 
otevřeného výběrového řízení pro období 9.6.2014 – 31.12.2014, kdy stávající licenční 
oprávnění bude vyčerpáno 8.6.2014 a technická podpora, která je poskytována na základě 
smlouvy č. 332/007/2012 bude ukončena ke dni 24.8.2014.

Technická specifikace

 Aktualizace stávajícího antivirového prostředí,
 Telefonická hot-line provozovaná v pracovní dny od 8:00 do 16:00 (provozovaná 

v českém jazyce),
 Přístup k aktualizacím na www stránkách Zhotovitele,
 Varovná hlášení o výskytu nových virů elektronickou poštou nebo pomocí SMS 

určeným technickým zástupcům,
 Elektronický bulletin nebo jiný způsob poskytnutí informací o nových hrozbách 

a trendech v oblasti bezpečnosti dat.

Požadované licence a jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce:

POPIS PRODUKTU Počet ks
SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER 
RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND E 18790

SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 
12 MONTHS REWARDS BAND E 900

SYMC PROTECTION ENGINE FOR CLOUD SERVICES 7.5 PER USER 
RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND E 18790

Migrace stávajícího řešení antispamové ochrany Brightmail provozovaného na dvou 
serverech Sun SPARC Enterprise T5120 do virtuální prostředí VMware. Uchazeč předloží 
kapacitní požadavky na virtuální prostředí, jehož konfiguraci a přípravu zajistí zaměstnanci 
Zadavatele v rámci nezbytné součinnosti.  


