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POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Současná datová síť fakulty se skládá z 8 ks směrovačů/přepínačů (Alcatel OS-7700, OS-6850 a
OS-6900), 35 ks přepínačů (Alcatel OS-6450, OS-6250 a OS-6200) a systému WiFi (Alcatel OAW4604).
Konvergovaná síť fakulty (LFPnet) používá aktuálně protokol IPv4 a IPv6 (zatím jen v režimu
testování) v prostředí virtuálních sítí (VLAN) s řízením kvality služeb (QoS), autentizací uživatelů na
bázi MAC (v systému WiFi na bázi IEEE 802.1x a RADIUS), zabezpečením na bázi selektivního
řízení přístupu k síťovým zdrojům pomocí filtrace paketů (ACL) a omezování počtu MAC adres na
port (LPS). Také je hojně využívána funkce dynamického přidělování vybraných VLAN jednotlivým
portům (mobile port) v závislosti na nastavených pravidlech.
Konfigurace aktivních prvků je primárně zajišťována prostřednictvím vestavěného W EB rozhraní
jednotlivých zařízení (přístup prostřednictvím HTTPS) s využitím přenosu souborů prostřednictvím
vestavěného USB rozhraní a SFTP. Dohled je pak zajišťován prostřednictvím vlastní specializované
aplikace (námi vyvinuté) na bázi SNMP s využitím částí proprietárních MIB, syslog a protokolu AMAP.
Řízení přístupu ze specializovaných segmentů sítě (např. zkušebny) je realizováno prostřednictvím
WEB rozhraní vlastní specializované aplikace (námi vyvinuté) na bázi zabezpečeného SNMP.
V síti jsou pak dále aktivně používány funkce směrování DHCP (DHCP Relay), filtrace BPDU rámců
na jednotlivých rozhraních, statické sdružování fyzických portů do jednoho logického, podpora
několika nezávislých virtuálních směrování, tedy více instancí směrovacích tabulek v rámci jednoho
směrovače (Multiple VRF), možnost nastavení priority a maximálního odběru elektrické energie z
jednotlivých rozhraní zařízení s podporou PoE, možnost analýzy provozu na jednotlivých rozhraních
lokálně (Port Mirroring) i prostřednictvím datové sítě (Remote Port Mirroring) a protokoly pro
blokaci smyček RSTP a MSTP, registraci VLAN (GVRP), pro textovou komunikaci SSH a Telnet.
Samozřejmě jsou využívány nebo se připravuje využití dalších funkcí a protokolů podporovaných ve
stávajících aktivních prvcích datové sítě fakulty, a tak i s ohledem k nákladům na integraci i
vlastnictví je třeba v maximální možné míře zachovat homogenitu systému. Proto požadujeme
technické vybavení plně kompatibilní se stávajícím HW a SW vybavením, které plnohodnotně doplní
stávající provozovanou infrastrukturu.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Tato kapitola obsahuje závazné technické, servisní a záruční požadavky Zadavatele na plnění veřejné
zakázky formou dodávky těchto zařízení, které musí Uchazeč plně respektovat při zpracování nabídky.
Dodávané technické i programové vybavení musí být nové, a tedy nepoužité, s kompletním
příslušenstvím, bez známek poškození nebo neodborného zacházení, a splňující podmínky poskytnutí
záruky podle přede-psaných pravidel výrobce. Podpora a servis těchto zařízení musí být organizačně
zajištěna prostřednictvím výrobce nebo jeho pověřeného zástupce.
Záruka musí obsahovat bezplatnou dodávku náhradních dílů, bezplatné servisní práce a zahrnovat
veškeré související služby a dodávky, zejména dopravu na místo a z místa instalace, apod. Pokud není
náhradní díl standardně uživatelsky výměnný, je součástí těchto prací i jeho odborná záměna
výrobcem vyškoleným technikem.
Součástí dodávky je i instalace na místo určení, propojení, oživení, prověření funkčnosti, zaškolení
obsluhy a potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o registraci
licencí, poskytnutí podpory i záruk dodávaných zařízení a jejich součásti v souladu s uvedenými
požadavky.
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Přístupový datový přepínač Ethernet A
 nezávislé zařízení (do příslušného racku) – 1 ks
Hardwarová specifikace
 Datový přepínač Ethernet musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení umožňující montáž do racku 19 palců s výškou maximálně 1U a hloubkou 800 mm
▫ vpředu minimálně 48 rozhraní 10/100/1000BaseT a 2 kombinovaná rozhraní pro moduly
přijímačů/vysílačů SFP+ (10GbE) a SFP (1GbE)
▫ vzadu 2 napájecí zdroje s podporou redundance
▫ pokročilá podpora vrstvy 2 datového modelu ISO
▫ celková potenciální kapacita přepínacího subsystému minimálně 136 Gb/s
▫ celková propustnost minimálně 101 Mp/s
▫ zpoždění nižší než 4 µs
▫ vestavěné rozhraní USB 2.0 s podporou pro přenos souborů
▫ vestavěné rozhraní RS-232 pro lokální připojení konzole
▫ chlazení s redundancí (směr chladícího vzduchu od čelního panelu k zadnímu nebo z
jedné boční strany na druhou)
▫ napájení 230 V 50 Hz se samostatným přívodem pro každý napájecí modul
▫ soulad se všemi požadavky příslušných platných norem (bezpečnost, EMC, apod.)
 Požadované osazení datového směrovače/přepínače:
▫ 1 napájecí zdroj
▫ Součástí dodávky jsou i potřebné licence a instalační sada pro osazení do standardního
racku19 palců s hloubkou 1000 mm.
▫ minimálně 2ks optické SFP+ moduly s rychlostí 10Gb/s SR pro vzdálenost minimálně 300m,
multimode 850nm s LC konektorem
Funkční specifikace
 přepínání a statické směrování IPv4 a IPv6
 podpora minimálně 1000 různých VLAN (IEEE 802.1Q) s nadstavbou GVRP a možností podpory
VLAN Stacking (802.1ad)
 podpora QoS (IEEE 802.1p)
 podpora pokročilého zajištění kvality služby (QoS) podle modelu rozlišovaných služeb DiffServ
(dle RFC 2474, 2475, 2597, 2598, 2697, 3270) s možností omezování provozu (kompatibilita s
RFC 2697 a/nebo RFC 2698)
 podpora autentizace uživatelů na bázi IEEE 802.1x prostřednictvím RADIUS, LDAP a TACACS+
 podpora technologie statického sdružování fyzických portů do jednoho logického kompatibilní se
stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
 možnost podpory technologie dynamického sdružování fyzických portů do jednoho logického LACP
(IEEE 802.3ad)
 možnost podpory technologie zabezpečení přenosu využitím propojení do kruhu ERP (ITU-T
G.8032)
 možnost podpory privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní
v rámci téže VLAN)
 podpora analýzy provozu na jednotlivých rozhraních lokálně (Port Mirroring) i prostřednictvím datové
sítě (Remote Port Mirroring)
 selektivní řízení přístupu k síťovým zdrojům pomocí filtrace paketů a/nebo omezování priority a šířky
pásma (ACL) s klasifikací ve vrstvě 1 až 4 OSI modelu
 možnost omezení počtu naučených MAC adres na rozhraní (LPS)
 dynamická antispoofingová ochrana DHCP Snooping
 podpora DHCP Relay
 podpora protokolů RSTP (IEEE 802.1w) a MSTP (IEEE 802.1s) s možností filtrace BPDU rámců na
jednotlivých rozhraních
 podpora protokolu UDLD
 podpora protokolů IGMPv1 až IGMPv3
 podpora protokolů MLDv1 a MLDv2
 podpora protokolu NTPv3 (klient i server)
 podpora protokolu ICMP
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 podpora protokolů SNMPv2 a SNMPv3 s rozšířenou MIB pro zajištění návaznosti ke stávajícímu
systému dohledu
 generování SNMP trapů při detekci významných událostí
 odesílání zpráv při detekci zvolených událostí prostřednictvím protokolu syslog
 podpora automatického zjišťování topologie kompatibilní se stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
 možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného grafického rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu HTTPS (rozhraní musí umožňovat zobrazení a nastavení většiny
parametrů dostupných prostřednictvím vestavěného textového rozhraní, případně i některé navíc)
 možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného textového rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu SSHv2 a Telnet
 možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení prostřednictvím rozhraní USB
 možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů SFTP a TFTP (případně
i HTTPS)
 možnost povýšení operačního software zařízení prostřednictvím rozhraní USB
 možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů SFTP, TFTP a HTTPS
Záruka
 minimálně 60 měsíců v místě instalace s opravou do 10 dnů

S ohledem na kompatibilitu se stávající HW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízením Alcatel OS6450-48 (1ks), příslušnými licencemi pro připojení 10Gbit SFP(+) modulů a
umožňujícími požadovanou funkcionalitu advanced routing a doplněn o moduly SFP+ SFP-10G-SR (2ks)
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Přístupový datový přepínač Ethernet B
 soubor zařízení (do příslušného racku) – 1 celek
Hardwarová specifikace
 Datový přepínač Ethernet musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení umožňující montáž do racku 19 palců s výškou maximálně 2U a hloubkou 800 mm
▫ vpředu minimálně 96 rozhraní 10/100/1000BaseT s PoE+ (IEEE 802.3at) minimálně u
poloviny rozhraní, 8 kombinovaných rozhraní pro moduly přijímačů/vysílačů SFP+
(10GbE) a SFP (1GbE) a 2 rozhraní pro 20G QSFP+ virtual chassis
▫ vzadu 2 pozice pro moduly napájecích zdrojů
▫ podpora redundance napájecích zdrojů s možností výměny za běhu (hot swap)
▫ pokročilá podpora vrstvy 2 a 3 datového modelu ISO
▫ celková potenciální kapacita přepínacího subsystému minimálně 500 Gb/s
▫ celková propustnost minimálně 190 Mp/s
▫ zpoždění nižší než 4 µs
▫ vestavěné rozhraní USB 2.0 s podporou pro přenos souborů
▫ vestavěné rozhraní RS-232 pro lokální připojení konzole
▫ chlazení s redundancí (směr chladícího vzduchu od čelního panelu k zadnímu nebo z
jedné boční strany na druhou)
▫ napájení 230 V 50 Hz se samostatným přívodem pro každý napájecí modul
▫ soulad se všemi požadavky příslušných platných norem (bezpečnost, EMC, apod.)
 Požadované osazení datového směrovače/přepínače:
▫ napájecí zdroj + redundantní zdroj minimálně 1050W
▫ Součástí dodávky jsou i potřebné licence a instalační sada pro osazení do standardního
racku19 palců s hloubkou 1000 mm.
▫ minimálně 2ks optické SFP+ moduly s rychlostí 10Gb/s LR pro vzdálenost minimálně 10km,
signlemode 1310 nm s LC konektorem
Funkční specifikace
 přepínání a pokročilé směrování IPv4 a IPv6
 podpora minimálně 4000 různých VLAN (IEEE 802.1Q) s nadstavbou GVRP a možností podpory
VLAN Stacking (802.1ad)
 podpora QoS (IEEE 802.1p)
 podpora pokročilého zajištění kvality služby (QoS) podle modelu rozlišovaných služeb DiffServ
(dle RFC 2474, 2475, 2597, 3168, 3246) s možností omezování provozu (kompatibilita s RFC
2697 a/nebo RFC 2698)
 podpora autentizace uživatelů na bázi IEEE 802.1x prostřednictvím RADIUS, LDAP, TACACS+ a
BYOD ClearPass
 podpora technologie statického sdružování fyzických portů do jednoho logického kompatibilní se
stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
 možnost podpory technologie dynamického sdružování fyzických portů do jednoho logického LACP
(IEEE 802.3ad)
 možnost podpory technologie zabezpečení přenosu využitím propojení do kruhu ERPv2
(ITU-T G.8032)
podpora několika nezávislých virtuálních směrování, tedy více instancí směrovacích tabulek
v rámci jednoho směrovače (Multiple VRF)
podpora protokolu VRRPv2 a VRRPv3
podpora protokolu OSPFv2 a OSPFv3
podpora nastavení priority a maximálního odběru elektrické energie z jednotlivých rozhraní zařízení s
PoE
 podpora dohledu aktuálního odběru elektrické energie z jednotlivých rozhraní zařízení s PoE
 podpora analýzy provozu na jednotlivých rozhraních lokálně (Port Mirroring) i prostřednictvím datové
sítě (Remote Port Mirroring)
 selektivní řízení přístupu k síťovým zdrojům pomocí filtrace paketů a/nebo omezování priority a šířky
pásma (ACL) s klasifikací ve vrstvě 1 až 4 OSI modelu
 možnost omezení počtu naučených MAC adres na rozhraní (LPS)
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 dynamická antispoofingová ochrana DHCP Snooping
 podpora DHCP Relay pro IPv4/IPv6
 podpora protokolů RSTP (IEEE 802.1w) a MSTP (IEEE 802.1s) s možností filtrace BPDU rámců na
jednotlivých rozhraních
 podpora protokolu UDLD
 podpora protokolů IGMPv1 až IGMPv3
 podpora protokolů MLDv1 a MLDv2
 podpora protokolu NTPv3 (klient i server)
 podpora protokolu ICMP
 podpora protokolů SNMPv2 a SNMPv3 s rozšířenou MIB pro zajištění návaznosti ke stávajícímu
systému dohledu
 generování SNMP trapů při detekci významných událostí
 odesílání zpráv při detekci zvolených událostí prostřednictvím protokolu syslog
 podpora automatického zjišťování topologie kompatibilní se stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
 možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného grafického rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu HTTPS (rozhraní musí umožňovat zobrazení a nastavení většiny
parametrů dostupných prostřednictvím vestavěného textového rozhraní, případně i některé navíc)
 možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného textového rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu SSHv2 a Telnet
 možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení prostřednictvím rozhraní USB
 možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů SFTP a TFTP (případně
i HTTPS)
 možnost povýšení operačního software zařízení prostřednictvím rozhraní USB
 možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů SFTP, TFTP a HTTPS
Záruka
 minimálně 60 měsíců v místě instalace s opravou do 10 dnů

S ohledem na kompatibilitu se stávající HW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
spřaženou dvojicí zařízení Alcatel OS6860-48-F (1ks) a Alcatel OS6860-P48-F (1ks), modulárními
dalšími záložními zdroji OS6860-BP (1ks) a OS6860-BPPX (1ks), kabeláží OS6860-CBL100 (2ks) a
příslušnými licencemi pro připojení 10Gbit SFP(+) modulu a umožňujícími požadovanou funkcionalitu
advanced routing a stackování přepínačů a doplněn o moduly SFP+ SFP-10G-LR (2ks)
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Přístupový datový přepínač Ethernet C
 nezávislé zařízení (do příslušného racku) – 1 ks
Hardwarová specifikace
 Datový přepínač Ethernet musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení umožňující montáž do racku 19 palců s výškou maximálně 1U a hloubkou 800 mm
▫ vpředu minimálně 24 rozhraní 10/100/1000BaseT, 4 kombinovaná rozhraní pro moduly
přijímačů/vysílačů SFP+ (10GbE) a SFP (1GbE) a 2 rozhraní pro 20G QSFP+ virtual
chassis
▫ vzadu 2 pozice pro moduly napájecích zdrojů
▫ podpora redundance napájecích zdrojů s možností výměny za běhu (hot swap)
▫ pokročilá podpora vrstvy 2 datového modelu ISO
▫ celková potenciální kapacita přepínacího subsystému minimálně 220 Gb/s
▫ celková propustnost minimálně 150 Mp/s
▫ zpoždění nižší než 4 µs
▫ vestavěné rozhraní USB 2.0 s podporou pro přenos souborů
▫ vestavěné rozhraní RS-232 pro lokální připojení konzole
▫ chlazení s redundancí (směr chladícího vzduchu od čelního panelu k zadnímu nebo z
jedné boční strany na druhou)
▫ napájení 230 V 50 Hz se samostatným přívodem pro každý napájecí modul
▫ soulad se všemi požadavky příslušných platných norem (bezpečnost, EMC, apod.)
 Požadované osazení datového směrovače/přepínače:
▫ 1 napájecí zdroj + 1 redundantní zdroj
▫ Součástí dodávky jsou i potřebné licence a instalační sada pro osazení do standardního
racku19 palců s hloubkou 1000 mm.
Funkční specifikace
 přepínání a statické směrování IPv4 a IPv6
 podpora minimálně 4000 různých VLAN (IEEE 802.1Q) s nadstavbou GVRP a možností podpory
VLAN Stacking (802.1ad)
 podpora QoS (IEEE 802.1p)
 podpora pokročilého zajištění kvality služby (QoS) podle modelu rozlišovaných služeb DiffServ
(dle RFC 2474, 2475, 2597, 3168, 3246) s možností omezování provozu (kompatibilita s RFC
2697 a/nebo RFC 2698)
 podpora autentizace uživatelů na bázi IEEE 802.1x prostřednictvím RADIUS, LDAP, TACACS+ a
BYOD ClearPass
 podpora technologie statického sdružování fyzických portů do jednoho logického kompatibilní se
stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
 možnost podpory technologie dynamického sdružování fyzických portů do jednoho logického LACP
(IEEE 802.3ad)
 možnost podpory technologie zabezpečení přenosu využitím propojení do kruhu ERPv2
(ITU-T G.8032)
 podpora analýzy provozu na jednotlivých rozhraních lokálně (Port Mirroring) i prostřednictvím datové
sítě (Remote Port Mirroring)
 selektivní řízení přístupu k síťovým zdrojům pomocí filtrace paketů a/nebo omezování priority a šířky
pásma (ACL) s klasifikací ve vrstvě 1 až 4 OSI modelu
 možnost omezení počtu naučených MAC adres na rozhraní (LPS)
 dynamická antispoofingová ochrana DHCP Snooping
 podpora DHCP Relay pro IPv4/IPv6
 podpora protokolů RSTP (IEEE 802.1w) a MSTP (IEEE 802.1s) s možností filtrace BPDU rámců na
jednotlivých rozhraních
 podpora protokolu UDLD
 podpora protokolů IGMPv1 až IGMPv3
 podpora protokolů MLDv1 a MLDv2
 podpora protokolu NTPv3 (klient i server)
 podpora protokolu ICMP
 podpora protokolů SNMPv2 a SNMPv3 s rozšířenou MIB pro zajištění návaznosti ke stávajícímu
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systému dohledu
generování SNMP trapů při detekci významných událostí
odesílání zpráv při detekci zvolených událostí prostřednictvím protokolu syslog
podpora automatického zjišťování topologie kompatibilní se stávajícími zařízeními datové sítě fakulty
možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného grafického rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu HTTPS (rozhraní musí umožňovat zobrazení a nastavení většiny
parametrů dostupných prostřednictvím vestavěného textového rozhraní, případně i některé navíc)
možnost vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného textového rozhraní dohledu
a konfigurace na bázi protokolu SSHv2 a Telnet
možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení prostřednictvím rozhraní USB
možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení po síti pomocí protokolů SFTP a TFTP (případně
i HTTPS)
možnost povýšení operačního software zařízení prostřednictvím rozhraní USB
možnost povýšení operačního software zařízení po síti pomocí protokolů SFTP, TFTP a HTTPS

Záruka
 minimálně 60 měsíců v místě instalace s opravou do 10 dnů
S ohledem na kompatibilitu se stávající HW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízením Alcatel OS6860-24-F (1 ks), modulárním druhým záložním zdrojem OS6860-BP (1ks),
příslušnými licencemi pro připojení 10Gbit SFP(+)
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Rozšíření centrálního datového přepínače na
rychlost 40Gbps
 rozšiřující modul a licence (do příslušného datového přepínače) – 1 celek
Hardwarová specifikace
 Rozšiřující modul musí splňovat následující požadavky:
▫ plná kompatibilita s užitou technologií zadavatele (ALCATEL lucent OmniSwitch 6900)
▫ vpředu minimálně 3 QSFP+ porty 40Gbps
▫ celková potenciální kapacita přepínacího subsystému minimálně 240 Gb/s
▫ možnost připojení/odpojení za provozu
Požadované osazení modulu:
▫ minimálně 1ks optické QSFP+ moduly s rychlostí 40Gb/s LR pro vzdálenost minimálně 10km,
signlemode 1310 nm s LC konektorem
Softwarová specifikace
▫ doplnění SW licence pro stávající přepínač (ALCATEL lucent OmniSwitch 6900) pro podporu
požadované funkcionality advanced routing
Záruka
 minimálně 60 měsíců v místě instalace s opravou do 10 dnů
S ohledem na kompatibilitu se stávající HW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízením OS-QNI-U3 (1 ks), QSFP+ modulem QSFP-40G-LR (1 ks) a příslušnými licencemi
umožňujícími požadovanou funkcionalitu advanced routing
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Řízené pojítko WiFi
 podřízené zařízení – 2 ks
Hardwarová specifikace
 Pojítko WiFi musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení s vestavěnými anténami
▫ dva nezávislé komunikační moduly s podporou komunikačních standardu minimálně IEEE
802.11g a 802.11n (2,4 i 5 GHz, rozhraní MIMO 2x2:2)
▫ možnost řízení výkonu
▫ podpora analýzy spektra v pásmu 2,4 i 5 GHz
▫ rozhraní 10/100/1000BaseT s podporou napájení prostřednictvím PoE (IEEE 802.3af)
 Součástí dodávky je i instalační sada pro osazení na zeď.
Funkční specifikace
 plná kompatibilita a spolupráce s řídícím datovým přepínačem WiFi Alcatel OAW-4604
 adaptivní řízení výkonu a volby kanálu (ARM) s využitím analýzy spektra
Záruka
 minimálně 60 měsíců v místě instalace s opravou do 10 dnů
S ohledem na kompatibilitu se stávající HW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízením Alcatel OAW-AP105 (2 ks). Licence pro připojení k řídicímu přepínači nejsou požadovány.

