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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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Příloha
Prosím o odpověď na dva doplňující dotazy k veřejné zakázce Konsolidace datových úložišť.
V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu veřejné zakázky jsou v části
Technické požadavky – Společné parametry uvedeny následující požadavky:
 Podpora inteligentního tieringu, logický svazek je rozprostřen přes více (až tři) vrstev
(SSD, FC, SATA) a diskové pole si podle zvolené politiky rozhoduje na základě
četnosti přístupů, kde budou která data uložena
 Podpora RAID 0, 1, 5, 6
 U raid5 podpora konfigurací 7+1
 U raid6 podpora konfigurací 14+2
 Podpora plánovaných úloh
 Podpora vytváření snapshotů a klonů volumů
 Podpora replikace do druhého pole
 Podpora tenkého provisioningu
 Podpora detekce nul v tenkém provisioningu (velké souvislé bloky nul se nealokují)
 Podpora vracení zablokované a nevyužívané kapacity u tenkého provisioningu
 Podpora serverů s různým OS: MS Windows 2003, MS Windows 2008, Vmware,
Linux SuSE, Linux RedHat, Solaris, AIX, HP-UX
Dotaz č. 1:
Podporou uvedených funkcionalit míní Zadavatel pouze dostupnost těchto funkcionalit a
připravenost systému nebo má být součástí nabídky i potřebné zalicencování k těmto
funkcionalitám?
Dotaz č. 2:
Pokud je odpověď na dotaz č. 1 že součástí nabídky mají být i licence, žádáme o doplňující
informace na jakou kapacitu?
Odpověď:
Obě pole musí podporovat všechny uvedené technologie. S ohledem na licenční podmínky a
reálné požadavky zadavatele, zadavatel pro každé jednotlivé pole specifikoval konkrétní
minimální požadavky na zalicencování daných technologií, např. pro výkonné pole pro
lokalitu Letenská 1 je uvedeno - Licence tenkého provisioningu pro kapacitu alespoň 34 TB,
atd., viz konkrétní specifikace jednotlivých polí.

