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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatelů Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme v příloze dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Konsolidace datových úložišť“ 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky  227009. Dotaz je 
uveden v přesném znění. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
Vedoucí oddělení 

Zadávání veřejných zakázek 



Příloha 
 

V zadávací dokumentaci k VZ „Konsolidace datových úložišť“ jsou v Příloze č.2 – 
Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedeny následující požadavky. K nim žádáme o 
zaslání doplňujících informací: 
 
Dotaz č. 1: 
Požadavek č. 1: 

 Licenci na celé pole na software pro integraci snapshotů s klíčovými aplikacemi MS 
SQL, MS Exchange, MS VSS, Oracle DB, vSphere 

Doplňující dotaz: Tento SW je u EMC licencován na straně serveru. Pro jeho nacenění 
bychom potřebovali počty serverů pro jednotlivé aplikace kde se integrace vyžaduje. 
Odpověď: 
Integrace se týká následujícího počtu fyzických a virutálních serverů: 

 vSphere 6x fyzický server,  v rámci vSphere provozováno 80 virtuálních serverů 
 MS VSS 5x fyzický server 
 MS SQL 8x fyzický server 
 MS Exchange 2x virtuální server 

Licence pro Oracle DB není v současné době požadována. 
 
Dotaz č. 2: 
Požadavek č.2: 

 128x FC 300GB (38.4 TB raw, usable R5 7+1 cca 29.5 TiB) 
Doplňující dotaz:  Jsou požadovány disky s 15 000 nebo 10 000 otáčkami? 
Odpověď: 
S ohledem na požadavek na výkonné diskové pole jsou požadovány pevné disky FC (případně 
SAS, viz předchozí doplňující informace) s počtem otáček 15 000. 
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