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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení firewallů“ dle 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení 

firewallů“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 63. schůzi dne 26. 5. 2021. 

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

následuje bezprostředně po konání 63. schůze Rady města Přerova, není v době zpracování této 

předlohy výsledek jednání schůze Rady města Přerova znám a s obsahem usnesení Rady města 

Přerova tak bude Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání dne 

7. 6. 2021. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“. 

 

 



Odbor vnitřní správy, Oddělení informačních a komunikačních technologií 

Odbor vnitřní správy, Oddělení ICT doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je obměna stávajícího firewallového a bezpečnostního systému včetně 

instalace, nastavení a migrace funkcionality a konfigurace ze stávajícího bezpečnostního systému. 

Stávající bezpečnostní řešení tvoří produkty: 

• 2x Firewall Fortigate 800C v HA režimu – active/pasive 

• 3x Firewall Fortigate 30E 

• 1x Fortianalyzer s licencí VM base license for 1 GB/Day and 500 GB storage capacity 

• 350 instalací Forticlient verze 6.0.10 

Výše uvedený bezpečnostní systém jako celek zajišťuje ochranu magistrátu a metropolitní sítě 

Statutárního města Přerov před hrozbami a útoky z internetu. Dále slouží pro bezpečnou vzdálenou 

práci zaměstnanců magistrátu ve vnitřních informačních systémech prostřednictvím VPN připojení. 

Součástí je i centrální logování s korelací a možností reportů o stavu. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 057 851 v Kč bez DPH (3 700 000 Kč včetně DPH). 

Předpokládaná hodnota veřejná zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu provedeného 

věcným garantem. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 3 700 000 Kč. Finanční prostředky jsou alokovány ve 

výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru vnitřní správy, ORJ 350, ODPA 6171, POL 6125, ORG 

3500648. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín realizace plnění do 60 dnů od podpisu smlouvy, přičemž školení může být 

realizováno i do 180 dnů. Nejzazší termín, kdy musí být plnění uskutečněno a řešení zkonfigurováno a 

předáno do ostrého provozu je do 31.12.2021, vyjma školení, které může být realizováno do 180 dnů 

od podpisu smlouvy. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající bezpečnostní produkty Fortigate 800C mají podporu od výrobce do ledna 2022. Po tomto 

datu nebude výrobce pro uvedené zařízení vydávat bezpečnostní aktualizace a opravy chyb a 

zranitelností. Forticlient verze 6.0.10 je ukončen a musí být obměněn. Z tohoto důvodu je potřeba 

uvedené produkty bezpodmínečně obměnit včetně navazujících součástí, protože teprve společně tvoří 

komplexní systém ochrany.  

 

 


