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Dodatečný dotaz č. 4 k veřejné zakázce - „Obnova objektových serverů ICT
v objektech MV“

Dne 2. prosince 2014 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Obnova
objektových serverů ICT v objektech MV“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako
otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne 21.10. 2014 ve
Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem 493192 a v TED-Evropský
věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 24.10. 2014 pod číslem 2014/S 205362556.
Znění dotazu uchazeče:
Seznam dotazů
1. V konfiguraci serverů pro cluster uvádíte požadavek na 2x 8-mi jádrový procesor
minimálně2.0GHZ/1333MHz/15MB. Tento požadavek je splnitelný i procesory AMD,
které však nezaručují plnou funkčnost VMware clusteru, poněvadž kompatibilita uzlů
s různými CPU dle;
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=cpu) je
v oblasti vMotion a Fault Tolerant omezena. Opravdu lze dle technických parametrů
splnit požadavek i přes toto omezení CPU AMD?
2. V konfiguraci Diskového pole pro VMware cluster máte uvedeno připojení SAS,
ale v konfiguraci serverů není žádný požadavek na SAS HBA adaptér s externími
porty a není ani naznačeno jakým způsobem plánujete připojení SAS pole k
serverům. Je plánováno redundantní připojení pole tak aby z každého serveru šel
jeden kanál do jednoho SAS řadiče pole a pole se chovalo jako sdílení pro oba
servery?
3. V položce č. 2. Programový prostředek VMware vShere máte požadavek, že
nabízené licence nemají být OEM z důvodu volné přenositelnosti na jiná zařízení a
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současně požadujete přímou podporu výrobce. OEM licence jsou přenositelné a
svojí cenou umožňují úsporu finančních prostředků. Navíc kromě podpory
společnosti VMware, která je k těmto licencím vázána na 2. a vyšší úrovni je v první
úrovni podpory i podpora HW výrobce, což zvyšuje kvalitu servisní reakce a společné
řešení problémů VMware a HW (ovladače apod.). Opravdu trváte na požadavku, že
se nesmí nabízet OEM licence, i když to přináší výhody technické i finanční?

Odpověď zadavatele
1)Zadavatel vyžaduje maximální výkon a kompatibilitu procesorů s ohledem na HW i
SW předmětu plnění.
2) SAS řešení je požadováno včetně příslušenství, které bude zahrnuto do ceny
předmětu plnění. Požadavkem je redundantní řešení mezi 2 servery a jedním
diskovým polem, kde oba servery mají přístup na prostor diskového pole.
3) Pokud je v licenčních podmínkách VmWare OEM možné využívat tento typ licence
pro instalaci VmWare na odjímatelný flash disk, ze kterého se bude bootovat do
VmWare Sphere a flash disk poté vyjmout ze zařízení. Potom je možné využít OEM
licence.
Zadavatel upozorňuje, že na základě dodatečných informací uchazečů bude
prodloužena lhůta pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek, včetně všech
potřebných informací bude uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu
zadavatele.

za zadavatele
Ing. Vladimír VELAS
podepsáno elektronicky
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