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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

K Vašemu č. j.:
Referent:
Příloha:

---Ing. Dušánková
Dodatečné informace

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.
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Zadavatel
Ing. Stanislav Sluka
Ředitel odboru - Finanční

Příloha
Dotaz:
K zadávací dokumentaci máme následující dotaz:
Technické požadavky
Celkem budou dodány dva kusy SAN diskových polí třídy midrange/enterprise s
následujícími
parametry:
1.výkonné pole pro lokalitu Letenská 1
 4x kontroler v režimu active-active (ne ALUA)
 Garantovaná dostupnost výrobce na úrovni 99,999%
 8x disk chassis
 128x FC 300GB (38.4 TB raw, usable R5 7+1 cca 29.5 TiB)
DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat místo FC disků variantu SAS stejné rychlosti a
kapacity?
Odpověď:
Zájmem zadavatele je nákup diskových polí s podporou tieringu. V budoucnosti a s ohledem
na požadavky aplikaci bude zřejmě zadavatel rozšiřovat disková pole o další tier (SSD).
Dodaní ekvivalentních disků se stejnou životností a výkonnostními parametry, jako
požadované FC disky, je možné, a to i s ohledem na nezávislou analýzu vývoje zastoupení
pevných disků v segmentu diskových polí, která uvádí postupné nahrazování technologie FC
technologií SAS.
Ekvivalenci disku je nutné doložit výkonnostními testy srovnávajícími nabízené SAS disky s
FC ekvivalenty za jinak stejných podmínek (tj.pro metodologickou čistotu srovnávat výkon
ve stejném zařízeni/diskovém poli, a to poli kategorie midrange/enterprise – není tedy nutné
použít srovnání pro konkrétní nabízené diskové pole, ale je možné výkonnostní srovnání
výkonu disků prezentovat na libovolném poli z dané kategorie). Zadavatel předpokládá, že
tyto údaje mají dodavatelé a výrobci k dispozici, zvláště pak pokud nabízejí na místo FC
disků SAS disky.

