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č.j.: 527/PV/OVZ/2018
Věc:

dne: 14. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

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:
V kapitole 2.2.2, C, 2 uvádíte:
„Centrální management (virtuální prostředí - VMWare nebo KVM nebo HyperV) včetně
schopnosti poskytovat bezpečnostní reporty v historii -zpětně v čase“
Dotaz 1:
Bude postačující pro uchovávání a analýzu logů 500GB diskové kapacity? V případě že ne,
žádáme o stanovení konkrétní hodnoty.
Odpověď:
Zařízení musí mít takovou kapacitu, aby uchovalo minimálně 100M událostí (eventů) a
jeden rok historie (např. v agregované podobě).
Dotaz č. 2:
Spatřujeme nejasnost v bodě 2.2.2.E.5 "Možnost definovat různá pravidla pro různé části
sítě (min. 20 pravidel)". V rámci již dříve zodpovězeného dotazu víme, že se jedná o
požadavek na minimálně 20 různých segmentů s funkcionalitou DDoS konfigurovatelnou
různě pro každou zónu dle např. geografické lokace apod. Jaká je potřebná nezávislost
těchto minimálně 20 zón, respektive je požadováno, aby segmenty, které obsahují shodný
ip adresní rozsah, měly v různých zónách pro tento rozsah různou DDoS charakteristiku,
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různé učení přenosových vzorů a čítače a byly administrovatelné různými nezávislými
administrátory?
Odpověď:
Ano, je požadováno, aby každá zóna/segment umožnila nezávislou konfiguraci a použití
detekčních i obranných metod a jednotlivé metody pak konfigurovat individuálně per zónu
(např. odlišná množina/sada statických signatur). Bezprostředně pro behaviorální analýzu
je požadováno nezávislé učení per jednotlivé zóny/segmenty. Pro administraci je minimální
požadavek na možnost definovat uživatelskou roli, potažmo uživatele, kteří budou schopni
vidět a monitorovat výhradně jen své segmenty. Uživatel musí být schopen i generovat
reporty pro svůj segment.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek
uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o
zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 26. 11. 2018 v 09:00 hodin.
Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
S pozdravem
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kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky
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