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Nový Firewall pre Mesto Pezinok 

 
 

1. Firewall - požadované minimálne parametre: 

 

 požadujeme virtuálny firewall 

 SK/CZ lokalizácia 

 kompatibilita s VMware platformou 

 funkčné vlastnosti systému a jeho prevádzka v  súlade s Výnosom MF SR 

 podpora kategorizovaných URL blacklistov v HTTP proxy (webradio, porn ...) 

 možnosť definovania si vlastných VLAN sietí v systéme (802.1q) 

 podpora vlastných preddefinovaných sád pravidiel vo firewalle 

 podpora viacerých nezávislých VPN serverov/tunelov 

 definovanie prístupovej politiky vo firewalle podľa zón 

 podpora presmerovania portov na základe zdrojovej adresy 

 možnosť začlenenia do Active Directory 

 možnosť začlenenia do LDAP 

 integrovaný antivírus v HTTP proxy 

 podpora viacerých antivírových programov bežiacich súčasne 

 možnosť tvorby vlastných prístupových pravidiel v rámci HTTP proxy a členenie 

používateľov do skupín 

 podpora objemových používateľských kvót na deň/týždeň/mesiac 

 možnosť definovania pravidiel v HTTP proxy na základe času 

 podpora Let`s Encrypt 

 podpora reverzného PROXY pre webservery v lokálnej sieti 

 implementácia v mieste inštalácie 

 migrácia, resp. vytvorenie nových pravidiel, podľa existujúcich pravidiel 

zadefinovaných na existujúcom FW Forefront TMG 

 zaškolenie 2 pracovníkov IT v mieste inštalácie 

 

2. Servis (support): 

 

 obdobie trvania servisnej zmluvy 48 mesiacov 

 počas trvania supportu bezplatné aktualizácie a nové verzie 



 neobmedzená technická podpora 8x5 v pracovných dňoch 

 vzdialený dohľad nad zariadením (monitoring systému) 24x7, 365 dní v roku 

 riešenie technického problému do 2 pracovných hodín od nahlásenia (v pracovné dni) 

 neobmedzená telefonickú podpora – v pracovné dni pondelok až piatok (8x5) 

 E-mail podpora – s neobmedzeným počtom dotazov v prípade riešenia technických a 

programových problémov 

 pravidelná dodávka správ o opravách a údržbe (patches) 

 

 

Kalkulácia ceny: 

 

  cena bez DPH cena s DPH 

Firewall (parametre 
popísané v časti 1) 

    

1. rok support (časť 2)     

2. rok support (časť 2)     

3. rok support (časť 2)     

4. rok support (časť 2)     

celková cena za 4 roky 
(Firewall + support) 

    

 

 

 

 

Súčasťou ceny sú všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou. Ceny uvádzajte bez DPH 

a s DPH. 

 

Cena za firewall sa platí formou faktúry so splatnosťou 30 dní po odovzdaní kompletného 

diela. Cena za support sa bude platiť v polovici servisného obdobia (po 6 mesiacoch) pre 

daný rok po dobu 4 rokov. 

 

Termín dodania: do 21 pracovných dní od objednávky 

Miesto dodania: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

Predkladanie ponúk: emailom na it@msupezinok.sk v termíne do piatka 30.9.2016 do 12:00 

 

Obstarávateľ si vyhradzuje práva na zrušenie cenového prieskumu, ak sa zmenia okolnosti, 

za ktorých bol prieskum vyhlásený. 
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