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Dodatečný dotaz č. 6 k veřejné zakázce - „Obnova objektových serverů ICT
v objektech MV“

Dne 4. 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 (dále
jen „zákona“), jako otevřené řízení na služby. Tato zakázka byla uveřejněna dne
21.10. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem 493192 a v TEDEvropský věstník veřejných zakázek byla uveřejněna dne 24.10. 2014 pod číslem
2014/S 205-362556.
Znění dotazu uchazeče:
V zadání VŘ MV-96514-10/VT-2014 uvádíte v požadavcích na členy týmu:
c) Specialista pro MS Windows Server
• praxe v ICT minimálně 3 roky• prokazatelná znalost administrace produktu
Microsoft Windows Server 2012 (v úrovni MCSA: Windows Server 2012)
• praktické zkušenosti s dokončenou implementací a konfiguraci operačního systému
MS Windows Server 2012
VMWARE - Certifikace alespoň na úroveň Enterprise v oblasti Infrastructure
virtualization.

Máme 2 dotazy:
1/ z jakého důvodu je požadována certifikace na Microsoft Windows Server 2012
když předmětem VŘ je re-virtualizace technologií Linux, Novell, GWAVA ale vůbec
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žádné Microsoft? Je seznam technologií neúplný nebo je požadována kvalifikace,
která pro realizaci předmětu zadání není třeba?
2/ z jakého důvodu je požadováno, aby právě tento jeden člen týmu měl obě
certifikace najednou, tedy pro server Windows i pro vmware? Je možné postavit tým,
kde bude specialista Microsoft (pokud na této specializaci budete trvat) a specialista
vmware?

Odpověď zadavatele
1) Při realizaci projektu se počítalo s instalací některých produktů Microsoft a s revirtualizací produktů Novell na dané servery. V současné době bude zadávací
dokumentace přepracována s ohledem na veškeré připomínky k dané zakázce.
2)v bodě. 5.4 je uvedeno, že tým musí být v minimálním počtu tří lidí, kteří musí
splňovat určité kvalifikační požadavky. Požadavky musí být splněny v rámci týmu.
Není nutné, aby člen týmu splňoval přesně dané požadavky. Tyto požadavky a
nároky budou upraveny a zohledněny při přepracování zadávací dokumentace.

Zadavatel současně oznamuje, že vzhledem k důvodům hodných zvláštního
zřetele zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst.(2) písm. e) zákona
neprodleně zruší.

za zadavatele
Ing. Vladimír VELAS
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