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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. 1 (přesné znění): 
V souladu s podmínkami, uvedenými v zadávací dokumentaci, pokládáme následující dotazy: 
Nabídka je požadována v českém jazyce. Je možné v nabídce doložit kopie dokladů (konkrétně osobní 
certifikáty odpovědných osob) v anglickém jazyce nebo je nutný jejich úředně ověřený překlad do 
češtiny? 
Odpověď: 
U certifikátů  uvedených v bodě č. 13 C. písm. c) zadávací dokumentace zadavatel akceptuje předložení 
kopie v anglickém jazyce, tzn.  že není nutné předkládat úředně ověřený překlad do češtiny.  
 

Dotaz č. 2 (přesné znění): 
Ze zadávacích podmínek nevyplývá požadavek zadavatele na dobu plnění předmětu veřejné zakázky. 
Má zadavatel požadavek na termín uvedení celého systému do ostrého provozu třeba z důvodu ukončení 
podpory původního systému? Pokud ano, tak jaký je požadovaný termín? 
Odpověď: 
Doba plnění veřejné zakázky je dle části A bodu 3 zadávací dokumentace 24 měsíců  od  data účinnosti 
smlouvy. 
 

Dotaz č. 3 (přesné znění): 
Trvá požadavek zadavatele z přílohy č.3, článku I. Všeobecné požadavky na produkt , odrážka první a 
druhá, že koncový klient a dokumentace ke klientovi musí být v českém jazyce? Platí tedy pro případ 
nesplnění tohoto požadavku, že nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení dle § 76 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb.dále ZVZ pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách? 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje, na základě přílohy č.3 článku I. Všeobecné požadavky na produkt, že koncový 
klient a dokumentace k produktu musí být v českém jazyce. 
 

Dotaz č. 4 (přesné znění): 
Trvá požadavek zadavatele z přílohy č.3, článku I. Všeobecné požadavky na produkt , odrážka třetí, že 
produkt musí podporovat operační systém Microsoft Windows XP a Windows 2000? Platí tedy pro 
případ nesplnění tohoto požadavku, že nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení dle § 76 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.dále ZVZ pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách? 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje, na základě přílohy č.3 článku I. Všeobecné požadavky na produkt, že koncový 
klient musí podporovat operační systém Microsoft Windows XP. Podpora operačního systému 
Microsoft Windows 2000 není požadována. 
 

Dotaz č. 5 (přesné znění): 
Je požadavkem zadavatele z přílohy č.3, článku III. Další požadavky, aby platforma pro instalaci 
antispamového a antivirového řešení pro poštu byla platforma Solaris s ohledem na ochranu investic? 
Je možné místo platformy Solaris zvolit platformu Intel? Platí v případě použití platformy Intel, že 
nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení dle § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.dále ZVZ 
pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách? 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje, na základě přílohy č.3 článku III. Další požadavky, dodávku služby 
antispamové ochrany pro 18.790 mailboxů (uživatelů). Součástí služby je dodávka, SW, včetně 
projektu nasazení a správy. Služba musí být odolná proti výpadku HW. V případě platformy Intel 
je nutné dodat odpovídající HW včetně licencí pro operační systém, které budou ve správě 
zadavatele. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Dotaz č. 6 (přesné znění): 
Lze požadavky na bezpečnostní moduly pro ochranu klientů (antivir, osobní firewall, síťové IDS/IPS, 
blokování a sledování aplikací a uživatelů s vysokými místními oprávněními) řešit kombinací různých 
technologií, které se budou administrovat na různých místech a nebudou mít sjednocenou správu všech 
těchto nastavení. Bude tím splněn požadavek zadavatele z přílohy č.3, článku IV. Požadavky na 
centrální správu a aktualizaci systému AVO? Pokud nebude, bude zadavatel posuzovat tento případ 
jako nesplnění požadavku ze ZD a bude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení dle § 76 odst. 
1 zákona č. 137/2006 Sb.dále ZVZ pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách? 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje, v souladu se zadávací dokumentací, aby koncový klient zajišťoval všechny 
funkcionality uvedené v zadávací dokumentaci včetně centrální správy (antivir, osobní firewall, 
IDS/IPS, blokování a sledování aplikací a uživatelů s vysokými místními oprávněními). 
 
Dotaz č. 7 (přesné znění): 
Jaký je počet serverů a stanic z celkového počtu 19 690 strojů? V zadávací dokumentaci je uvedeno, že 
je spravováno cca 250 MS Exchange serverů, ale nejsou uvedeny počty dalších serverů. 
Odpověď: 
Z celkového 19690 strojů je 910 serverů (z toho 250 exchange serverů) a 18780 ks stanic. 
 
Dotaz č. 8 (přesné znění): 
Jaký je celkový počet lokalit (koncových bodů)? Jsou členěny do různých úrovní z hlediska velikosti a 
důležitosti? 
Odpověď: 
Úřad MF má 4 lokality po Praze spravované centrálně z jedné lokality. 
V Daňové správě je celkem 210 lokalit, z hlediska nastavení antivirových produktů jsou aktualizace 
řešeny 3 stupňově: 1. centrální bod - Generální finanční ředitelství, 2. Finanční ředitelství, 3. jednotlivé 
Finanční úřady. 
 
Dotaz č. 9 (přesné znění): 
Jak je řešeno síťové propojení poboček a centrály (např. hvězdicovitě všechny pobočky k centrále)? 
Odpověď: 
Úřad MF je propojen kombinací trojúhelníku a hvězdy, kde k jednomu vrcholu trojúhelníku je 
připojena čtvrtá lokalita. 
Jednotlivé lokality Daňové správy jsou propojeny prostřednictvím technologie MPLS. 
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