DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3
Název veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

UniMeC - dodávky a instalace ICT
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 26. června 2014

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC - dodávky a instalace ICT“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Dotaz č. 1:
Z dodatečných informací číslo 1 pro část 3 – Společná výpočetní technika,
dotazu číslo 4, vyplývá, že zadavatel akceptuje řešení i jiného výrobce než je
současný dodavatel HP. Zároveň ovšem odkazuje na kompatibilitu se stávajícím
stavem, kde zadavatel trvá na podmínce mít možnost fyzického přenosu serverů
i úložišť (interních i disků) mezi lokalitami. Rovněž zadavatel mezi cíli projektu
uvádí možnost fyzického i logického přesunu serverů ze stávajících lokalit. Tuto
„kompatibilitu“ či možnost fyzického přenosu serverů není možné ovšem zajistit
jiným výrobcem, ale pouze stávajícím dodavatelem HP. Ze zobrazené topologie
řešení ovšem vyplývá, že se jedná o novou část infrastruktury, která bude stát
odděleně. Může zadavatel potvrdit tuto domněnku uchazeče, že není nezbytné
zachovat možnost fyzického přesunu stávajících serverů, disků, atd. do nové
infrastruktury?
V části 3 – Společná výpočetní technika je uchazeči dále nejasný výklad
přenosových rychlostí pro SAN 6,4GB/s (2x 16Gb FC). FC8 má využitelnou
propustnost kolem 6,8 Gbit/s, FC16 pak kolem 14Gbit/s. Požaduje tedy
zadavatel dodání FC8 technologie nebo musí být end-to end konektivita FV16?
Rovněž v části 3 – Společná výpočetní technika je specifikace přenosové
rychlosti do LAN s centrálním datovým směrovačem/přepínačem 40Gb/s (2x
10GbE). Požaduje zadavatel konektivitu od serverů 10GbE s možností zapojení
do centrálního přepínače rychlostí 40GbE či postačuje dodání end-to-end
komunikace na 10GbE?
Odpověď:
V případě serverové infrastruktury je skutečně požadována plná kompatibilita dle zadání.
Je nezbytné zachovat i podmínku fyzického přesunu serverových modulů mezi lokalitami,
příp. dalších komponent serverových modulů obdobných verzí a generací.
Tím není zpochybněna předchozí odpověď u dodatečných informací číslo 1 v dotazu číslo
4. Pokud uchazeč navrhne řešení jiného dodavatele a zároveň budou splněny všechny
podmínky zadávací dokumentace, nebude to důvod k vyloučení. Tento dotaz a reakce na
něj se navíc netýká pouze serverových modulů.

V části 3 – "modul výstupů SAN"
Přesná specifikace požadavků na SAN je uvedena v části 3 – Technické požadavky v
oddíle „Modul datového přepínače SAN“. Zadavatel se domnívá, že uvedená specifikace je
dostatečná a není potřeba její další upřesnění.
V části 3 – "modul výstupů LAN"
Přesná specifikace požadavků na LAN je uvedena v části 3 – Technické požadavky v
oddíle „Modul výstupů LAN“ a dále pak v upřesnění zadavatele ze dne 18. 6. 2014.
Dotaz č. 2
V zadávací dokumentaci pro část 4 – Kamerový dohled je uvedeno, že kamerový
systém má být integrován do vizualizační nadstavby SW C4.
Dotaz zní, zda součástí ceny kamerového systému mají být i licence pro
integraci kamerového systému do SW C4?
Pokud ano, kdo jej bude integrovat do SW C4? Dodavatel nadstavby nebo
uchazeč?

Odpověď:
Zadavatel požaduje doplnit licence pro virtualizační nadstavby C4 takovým způsobem, aby
uchazečem navržené řešení bylo plně licenčně pokryté.
Zadavatel nepožaduje od uchazeče integrační práce na straně nadstavby C4 s tím, že budeli to pro integraci nezbytné, bude poskytnuta plná součinnost uchazeče na straně jím
dodávané technologie. Jedná se o činnosti na straně zařízení, jako je nastavení příslušných
síťových parametrů, názvů a konfigurací v souladu se současným nastavením nástavby C4.
Dotaz č. 3
Zájemce se tímto dotazuje na zachování kompatibility na úrovních OS se
současným stavem. Může zadavatel upřesnit kolik virtuálních instanci bude
provozováno na jednotlivých nových serverech a jako edici Microsoft Systém
Center 2012 R2 zadavatel používá? Zájemce předpokládá, že k těmto licencím
musí nabídnout 3 letou podporu, tedy rovněž na MS Systém Center 2012 R2?
Odpověď:

V části 3 – Odstavec Specifikace základního programového vybavení (software) a konkrétně
jeho bod „bez omezení počtem běžících, řízených a dohledovaných aplikačních serverů (pro
fyzický server se dvěma procesory)“ je míněn tak, že počet současně běžících, řízených a
dohledovaných virtualizovaných instancí není kromě hardwarové specifikace nijak omezen
ani technicky ani licenčně. Tato licence pro operační systém pro neomezený počet
virtualizovaných instancí je kompatibilní se stávajícími systémy Zadavatelem.
Odpověď na otázku, kolik virtualizovaných instancí bude provozováno je, že licence umožní
provozovat neomezený počet virtuálních instancí operačního systému běžících na modulu
serveru A.
Po stránce kompatibility zadavatel předpokládá, že různé licence obdobných produktů, které
se liší pouze v omezení počtu možných instalovaných instancí, jsou plně kompatibilní.

Požadavek na časově neomezené akademické licence s bezplatnou aktualizací na všechny
nové verze po dobu minimálně 3 let se vztahuje i na licence pro operační systém virtuálních
instancí.
Dotaz č. 4:
Z dodatečných informací číslo 1 pro část 3 - Společná výpočetní technika,
dotazu číslo 4, vyplývá, že zadavatel akceptuje řešení i jiného výrobce než je
současný dodavatel HP. Zároveň ovšem odkazuje na kompatibilitu se stávajícím
stavem, kde zadavatel trvá na podmínce mít možnost fyzického přenosu serverů
i úložišť (interních i disků) mezi lokalitami. Rovněž zadavatel mezi cíly projektu
uvádí možnost fyzického i logického přesunu serverů ze stávajících lokalit. Tuto
"kompatibilitu" či možnost fyzického přenosu serverů není možné ovšem zajistit
jiným výrobcem, ale pouze stávajícím dodavatelem HP. Ze zobrazené topologie
řešení ovšem vyplývá, že se jedná o novou část infrastruktury, která bude stát
odděleně. Může zadavatel potvrdit tuto domněnku uchazeče, že není nezbytné
zachovat možnost fyzického přesunu stávajících serverů, disků, atd. do nové
infrastruktury?
Odpověď:
V případě serverové infrastruktury je skutečně požadována plná kompatibilita dle zadání.
Je nezbytné zachovat i podmínku fyzického přesunu serverových modulů mezi lokalitami,
příp. dalších komponent serverových modulů obdobných verzí a generací.
Tím není zpochybněna předchozí odpověď u dodatečných informací číslo 1 v dotazu číslo
4. Pokud uchazeč navrhne řešení jiného dodavatele a zároveň budou splněny všechny
podmínky zadávací dokumentace, nebude to důvod k vyloučení. Tento dotaz a reakce na
něj se navíc netýká pouze serverových modulů.
Dotaz č. 5
V části 3 - Společná výpočetní technika je uchazeči dále nejasný výklad
přenosových rychlostí pro SAN 6,4 GB/s (2x 16Gb FC). FC8 má využitelnou
propustnost kolem 6,8Gbit/s, FC16 pak kolem 14Gbit/s. Požaduje tedy
zadavatel dodání FC8 technologie nebo musí být end-to-end konektivita FC16?
Odpověď:
Přesná specifikace požadavků na SAN je uvedena v části 3 – Technické požadavky v
oddíle „Modul datového přepínače SAN“. Zadavatel se domnívá, že uvedená specifikace je
dostatečná a není potřeba její další upřesnění.
Dotaz č. 6
Rovněž v části 3 - Společná výpočetní technika je specifikace přenosové
rychlosti do LAN s centrálním datovým směrovačem/přepínačem 40 Gb/s (2x
10GbE). Požaduje zadavatel konektivitu od serverů 10GbE s možností zapojení
do centrálního přepínače rychlostí 40GbE či postačuje dodání end-to-end
komunikace na 10GbE?
Odpověď:
Přesná specifikace požadavků na LAN je uvedena v části 3 – Technické požadavky v
oddíle „Modul výstupů LAN“ a dále pak v upřesnění zadavatele ze dne 18. 6. 2014.

Dotaz č. 7
Zadavatel uvádí zachování kompatibility OS se současným stavem, tedy s MS
Windows Server 2012 R2. Může zadavatel upřesnit kolik virtuálních instancí
bude provozovat na jednotlivých nových serverech a jakou edici Microsoft
System Center 2012 R2 zadavatel používá? Uchazeč předpokládá, že k těmto
licencím musí nabídnout 3letou podporu, tedy rovněž na MS System Center
2012 R2?
Odpověď:

V části 3 – Odstavec Specifikace základního programového vybavení (software) a konkrétně
jeho bod „bez omezení počtem běžících, řízených a dohledovaných aplikačních serverů (pro
fyzický server se dvěma procesory)“ je míněn tak, že počet současně běžících, řízených a
dohledovaných virtualizovaných instancí není kromě hardwarové specifikace nijak omezen
ani technicky ani licenčně. Tato licence pro operační systém pro neomezený počet
virtualizovaných instancí je kompatibilní se stávajícími systémy Zadavatelem.
Odpověď na otázku, kolik virtualizovaných instancí bude provozováno je, že licence umožní
provozovat neomezený počet virtuálních instancí operačního systému běžících na modulu
serveru A.
Po stránce kompatibility zadavatel předpokládá, že různé licence obdobných produktů, které
se liší pouze v omezení počtu možných instalovaných instancí, jsou plně kompatibilní.
Požadavek na časově neomezené akademické licence s bezplatnou aktualizací na všechny
nové verze po dobu minimálně 3 let se vztahuje i na licence pro operační systém virtuálních
instancí.
Dotaz č. 8
U diskového pole je uvedena plná kompatibilita s hlavními úložišti fakulty, které
jsou připojeny po FC. Rozumí uchazeč správně, že zadavatel požaduje
kompatibilitu na úrovni FC protokolu?
Odpověď:
Ano, kompatibilita na úrovni protokolu FC je požadována.
Dotaz č. 9
Zadavatel poptává v Technických požadavcích v kategorii „Pracovní stanice“
čtečku paměťových karet (podpora SD, CF, Memory Stick) s interním rozhraním
USB 3.0.
Umožní zadavatel plnění čtečkou paměťových karet 29v1 na sběrnici USB 2.0?
Zadavatel získá výrazně větší skupinu podporovaných karet a tím ochranu
investic do paměťových karet.
Odpověď:
Zadavatel trvá na dodržení zadání. Uvedený problém s paměťovými kartami zadavatel
neřeší a použití rozhraní USB 2.0 nelze pokládat za dostatečně moderní a inovativní
řešení.

Dotaz č. 10
Zadavatel poptává v Technických požadavcích v kategorii „Přenosný osobní
počítač A“ kompaktní provedení s hmotností do 1,5kg.
Uchazeč je připraven nabídnout zařízení o váze 1,6 kg s vyšší ekonomickou
výhodností pro Zadavatele.
Umožní Zadavatel plnění zařízením s váhou 1,6 kg s vyšší ekonomickou
výhodností?
Odpověď:
Dodavatel umožní váhu 1,6 kg s tím, že ostatní parametry zadávací dokumentace budou
dodrženy.
Dotaz č. 11
Zadavatel poptává v Technických požadavcích v kategorii „Přenosný osobní
počítač B a C“ podporu 1x USB 3.0 s možností napájení.
Zařízení, která využívají tento port k napájení, rychlost portu nevyužijí. Rovněž
mnoho používaných zařízení je standardu USB 2.0 a nevyužijí tak standardu
USB 3.0. Mimo port pro nabíjení je zamýšlené zařízení vybaveno 2x USB 3.0.
Připustí zadavatel plnění této kategorie zařízením s portem pro nabíjení USB
2.0?
Odpověď:
Pokud některá zařízení s možností napájení zatím nemají podporu USB 3.0, jistě ji budou
mít v novějších verzích zařízení. Navíc rozhraní USB 3.0 podporuje zpětně i zařízení USB
2.0. Zadavatel poptává moderní řešení, a proto trvá na dodržení zadání.
Dotaz č. 12
Zadavatel poptává v Technických požadavcích v kategorii Základnová stanice A i
B rozhraní minimálně 4x USB 3.0.
a) Která zařízení Zadavatel používá k základnové stanici, aby byl nutný 4x USB
3.0?
Na zamýšlené základnová stanice má 3xUSB 3.0 plus na samotném notebooku
navíc 2x USB 3.0. Celkem má uživatel tedy až 5x USB 3.0 a 3x USB 2.0.
b) Umožní zadavatel plnění této kategorie základnovou stanicí s 3x USB 3.0 a 3x
USB 2.0?
Odpověď:
Využití dalších portů přímo na notebooku není vhodné z ergonometrických důvodů
využívat, pokud je notebook umístěn v základové stanici. Uživatelé očekávají plnou
funkcionalitu jen vložením notebooku do základnové stanice.
Proto uvedený počet 4x USB 3.0 pokládá zadavatel za minimum i s ohledem na budoucí
využívání techniky a postupného útlumu zařízení s porty USB 2.0. Navíc USB 3.0 je
kompatibilní se zařízeními USB 2.0.
Konkrétní typy připojovaných zařízení vzhledem k jednoznačnému zadání nepokládá
zadavatel za nutné uvádět.

ZADAVATEL V PŘÍLOZE ČÁSTI 2 (INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKA)
UPŘESŇUJE ZADÁNÍ TAKTO.
„1 KOMPLET“ ODPOVÍDÁ VEŠKERÝM PROVEDENÝM INSTALAČNÍM PRACÍM A
SPOTŘEBOVANÉMU INSTALAČNÍMU MATERIÁLU, VIZ. NÍŽE UVEDENÝ ŘÁDEK
TABULKY A DEFINUJE TAK CELKOVOU CENU ZA PROVEDENÉ ČINNOSTI A
INSTALAČNÍ MATERIÁL A TO ZA VŠECHNU DODANOU TECHNIKU DLE ZADÁNÍ.
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INSTALACE VČETNĚ INSTALAČNÍHO
MATERIÁLU A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ,
PROPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROVĚŘENÍ
FUNKČNOSTI

1
KOMPLET

- KČ

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ TĚCHTO DODATEČNÝCH INFORMACÍ ROZHODL O
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ
NABÍDEK JE DO 4. 7. 2014 DO 9:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE
NÁSLEDOVAT IHNED PO SKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK. OSTATNÍ
INFORMACE ZŮSTÁVÁJÍ NEZMĚNĚNY.
Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková

