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č.j.: 523/PV/OVZ/2018
Věc:

dne: 07. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „Vybudování primárního
systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky“, zadávané v otevřeném řízení,
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: Z2018-033603, sděluje
zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „Zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Spatřujeme nejasnost v požadované vlastnosti v části 2.2.2., E., 5) “možnost definovat
různá pravidla pro různé části sítě (min. 20 pravidel). Znamená to, že zadavatel požaduje
rozsegmentovat poptávané DDoS funkcionality do min. 20-ti různých zón (dle např.
organizační skladby společnosti, geografické lokace apod)?
Odpověď:
Ano, požadavek zadavatele na možnost definovat různá pravidla pro různé části sítě (min.
20 pravidel) znamená, že zadavatel požaduje rozsegmentovat poptávané DDoS
funkcionality do min. 20-ti různých zón (dle např. organizační skladby společnosti,
geografické lokace apod.).
Dotaz č. 2:
prosíme o vysvětlení v části 2.2.2,.3 odst. 5):
Generování dynamických signatur v reálném čase podle probíhajícího útoku.
Odpověď:
Požadavek zadavatele na generování dynamických signatur v reálném čase podle
probíhajícího útoku se týká zejména útoků DDoS, které jsou typicky založené na
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generování velkého množství paketů s opakující se charakteristikou. Požadované řešení
musí být schopno „vyhledat“ charakteristiku probíhajícího útoku (např. hodnoty checksum
paketů, TTL, velikost paketů, TCP flag apod.), sestavit na základě těchto hodnot v reálném
čase dynamickou paketovou signaturu a pomocí ní pak „vyčistit“ provoz od útoku. Signatura
musí být generována automaticky v okamžiku útoku a po ukončení útoku automaticky
odstraněna.
_____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, nikoliv o
změnu či doplnění, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.
S pozdravem
podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Vopálková
2018.11.07
Vopálková Datum:
12:00:44 +01'00'

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky
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