1/6

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Současná infrastruktura pro společnou VT obsahuje dva systémy serverů (HP Blade c7000 a c3000 s
FC switch Brocade 4Gb a 8 Gb, PassThrue moduly 1GbE a 10GbE, 10GbE switch 1:10, servery
BL460c několika generací a interní disková pole SB40c a D2200sb), několik diskových polí různých
generací (HP MSA 2040, HP MSA 2012fc, HP MSA 20) a několik zdrojů zálohovaného napájení (Eaton
PW 9130i3000R).
Rozmístění do dvou lokalit umožnilo částečné zlepšení dostupnosti (všechny klíčové služby pro
autonomní běh jsou umístěny v dané lokalitě) i zlepšení bezpečnosti dat (zálohování do druhé
lokality).
Klíčovou vlastností systému je možnost fyzického přenosu serverů i úložišť (interních i disků) mezi
lokalitami, a tak lepší zabezpečení i optimalizace.
Pro běh všech primárních služeb využívá fakulta operační systémy Microsoft Windows 2012 R2 a 2008
R2 Server s nadstavbou Hyper-V a souborem aplikací Microsoft Systém Center 2012 R2.

Většina primárních aplikačních serverů využívá programové vybavení Microsoft, takže ve spojení s
uživatelskými počítači na bázi Microsoft Windows 7 (nebo Windows 8) a Microsoft Office je celé
prostředí prakticky homogenní. To významným způsobem usnadňuje správu i nasazování nových
aplikací třetích stran, což se příznivě odráží v nízkých provozních nákladech.
Pro řízení a dohled stávající infrastruktury zdrojů zálohovaného napájení je používáno programové
vybavení Eaton Intelligent Power Manager ve spolupráci s programovým vybavením Intelligent Power
Protector pro řízení serverů.
S ohledem k potřebě průběžné obměny akumulátorů v zařízeních stávající infrastruktury zdrojů
zálohovaného napájení (u všech se jedná o typ Eaton 999201809 nebo kompatibilní), jsou rezervní
akumulátory drženy zadavatelem v rezervě. S jejich využitím se počítá i u nových zařízení.
Aktuální řešení zálohování serverové a síťové technologie v budově děkanátu (Husova) je již technicky a
morálně zastaralé. UPS neumožňují komunikaci se serverovou technologií, tedy nelze záložní zdroje
řídit. Baterie mají již velmi nízkou kapacitu a jejich obměna se neukazuje s ohledem na stáří UPS jako
rentabilní.
Zadavatel požaduje zejména s ohledem k nákladům na integraci i správu v maximální možné míře
zachovat homogenitu systému. Proto požadujeme technické vybavení plně kompatibilní se stávajícím
HW a SW vybavením, které plnohodnotně doplní stávající provozovanou infrastrukturu.
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POPIS CÍLOVÉHO STAVU
V budově děkanátu (Husova) navrhujeme náhradu UPS za nové moderní řešení, které svojí kapacitou
pokryje i delší výpadky napájení pro síťovou infrastrukturu. V případě serverů zajistí řízené vypnutí
serverů bez rizika poškození a ztráty dat.
Dále bude posílená serverová základna o nezávislý řídící server pro zajištění centralizované správy
virtualizace a dalších klíčových provozních úloh.
Tato kapitola obsahuje závazné technické, servisní a záruční požadavky Zadavatele na plnění veřejné
zakázky formou dodávky těchto zařízení, které musí Uchazeč plně respektovat při zpracování nabídky.
Dodávané technické i programové vybavení musí být nové, a tedy nepoužité, s kompletním
příslušenstvím, bez známek poškození nebo neodborného zacházení, a splňující podmínky poskytnutí
záruky podle předepsaných pravidel výrobce.
Podpora a servis těchto zařízení musí být organizačně zajištěna prostřednictvím výrobce nebo jeho
pověřeného zástupce. Pro potvrzení si zadavatel vyhrazuje právo ověřit sériová čísla dodaného zboží
přímo u výrobce již v rámci dodávky.
Záruka musí obsahovat bezplatnou dodávku náhradních dílů, bezplatné servisní práce a zahrnovat
veškeré související služby a dodávky, zejména dopravu na místo a z místa instalace, apod. Pokud
není náhradní díl standardně uživatelsky výměnný, je součástí těchto prací i jeho odborná záměna
výrobcem vyškoleným technikem.
Nabídka musí obsahovat úplný výčet zařízení a jejich dílčích částí s přesným obchodním
označením výrobce (objednací kód) a cenou.
Součástí dodávky je i instalace na místo určení, propojení, oživení, prověření funkčnosti, zaškolení
obsluhy a oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o určení
dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení – dodací list) pro český trh a koncového
zákazníka. Dále zadavatel požaduje oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného
tuzemského zástupce) o registraci licencí, poskytnutí podpory i záruk dodávaných zařízení a jejich
součásti v souladu s uvedenými požadavky.
Potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) není třeba v případě
samostatně dodávané kabeláže a dalšího instalačního materiálu.
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Technické požadavky
Modernizace aplikačních serverů
Řídící server pro stávající systém virtualizace blade serverů
 1 x sestava serveru
Hardwarová specifikace
 Server musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení blade do výše popsaného serverového systému
▫ vpředu 2 pozice pro vložení disků 2,5 palců v rámečku s rozhraním SAS/SATA 12Gb a
možností výměny za chodu
▫ rozhraní vpředu minimálně 2x USB 2.0 a 1x VGA
▫ rozhraní uvnitř minimálně 2x PCIe 3.0 a 1x USB
▫ sběrnicové rozhraní vzadu (PCIe 3.0, 2x 10GbE, napájení, řízení a dohled, ad.)
▫ možnost osazení 1 nebo 2 procesory nejnovější generace
▫ možnost osazení minimálně 8 paměťovými moduly (každý minimálně s kapacitou 16 GB) pro
každý procesor
▫ vestavěný diskový kontrolér SAS/SATA s podporou minimálně RAID level 0 a1
▫ vestavěná síťová karta se dvěma nezávislými kanály 10GbE a podporou SR-IOV
▫ vestavěná grafická karta
▫ vestavěná síťová karta Ethernet pro řízení a dohled
▫ vestavěný bezpečnostní čip TPM
▫ podpora technologie zabezpečeného vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě pro
správu serveru před startem operačního systému
▫ podpora technologie startu operačního systému z úložiště vzdáleného správce
▫ plná kompatibilita se serverovými systémy fakulty
 Požadované osazení serveru:
▫ 2x procesorem s výkonem PassMark CPU Mark minimálně 18400 (benchmark skóre určeno
dle www.cpubenchmark.net, 24.8.2015)
▫ operační pamětí s nízkou spotřebou a kapacitou minimálně 64 GB
▫ 2 krát pevným diskem 2,5 palců v rámečku s rozhraním SAS 12Gb s kapacitou minimálně 600
GB, rychlostí otáčení 15000 otáček za minutu a možností výměny za chodu
▫ komunikační kartou SAN se dvěma nezávislými kanály FC 8/16 Gb/s, propustností minimálně
450000 vstupně-výstupních operací za sekundu

 Součástí dodávky jsou i kabelové redukce potřebné pro připojení standardního konektoru
VGA (D-SUB 15) a USB (pokud jsou potřeba)
Funkční specifikace
 podpora vzdáleného přístupu k zařízení prostřednictvím vestavěného grafického rozhraní dohledu a
konfigurace na bázi protokolu HTTPS
Záruka
 minimálně 60 měsíců s opravou v místě instalace následující pracovní den

S ohledem na kompatibilitu se stávající HW a SW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízeními HP BL460c Gen9 s mikroprocesory E5-2680v3 a osazený příslušným řadičem, disky a pamětí
dle výše uvedené specifikace.
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Programové vybavení
Specifikace základního programového vybavení (software)
 Operační systém musí splňovat následující požadavky:
▫ plně kompatibilní se stávajícím systémem Zadavatele
▫ časově neomezená akademická licence v poslední verzi vydané výrobcem k datu dodání s
bezplatnou aktualizací na všechny nové verze po dobu minimálně 3 let
 Soubor software na pro běh virtualizovaných aplikačních serverů, jejich řízení a
dohled musí splňovat následující požadavky:
▫ systém s hypervizorem musí umožňovat běh stávajících aplikačních serverů a jejich volný
přesun mezi stávajícími servery fakulty i těmito novými
▫ nadstavba musí umožňovat interaktivní i automatizované řízení využití dostupných zdrojů
výkonu i kapacity všech částí systému zahrnutého do správy, dynamicky optimalizovat
virtualizované prostředky k zajišťování vysoké dostupnosti, umožňovat správu aplikací
založenou na službách i ucelený dohled nad jednotlivými součástmi systému i aplikacemi
▫ systém musí poskytovat škálovatelnost, flexibilní úložiště, vysokou dostupnost, efektivní správu
a možnost propojení s cloudovými službami
▫
počet běžících, řízených a dohledovaných aplikačních serverů (pro fyzický server se dvěma
procesory) není kromě HW specifikace nijak omezen ani technicky ani licenčně. Tato licence pro operační
systém pro neomezený počet virtualizovaných instancí je kompatibilní se stávajícími

Preferovaným operačním systémem je Windows 2012 R2 Standart SA Select EDU a Systém Center 2012
R2, akademická licence, SA na 3 roky.

Doplnění HW a licencí
Požadujeme dodávku komponent a licencí dle následující specifikace:
Pn.
381-04355
359-06143
P73-06309
AJ764A
AJ716B
QK733A
708643B21
718056B21
647586B21

produkt
Exchange Standard CAL 2013 SNGL MVL User CAL EDU
MS SQL CAL 2014 SNGL MVL User CAL EDU
WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc
HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA
HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
HP Premier Flex LC/ LC OM4 2f 2m Cbl
HP 32GB 4Rx4 PC3-14900L-13 Kit
HP BL460c Gen8 E5-2680v2 Kit
HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB Adptr

ks
100
20
1
1
4
2
2
2
2

Uvedené komponenty budou pouze dodány na adresu zadavatele bez instalace a otestování. Tu si
provede zadavatel vlastními silami.
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Modernizace zálohovaných napájecích zdrojů
Zdroj zálohovaného napájení
 2 x sestava systému (do příslušného z racku)
Hardwarová specifikace
 Zdroj zálohovaného napájení musí splňovat následující požadavky:
▫ provedení umožňující montáž do racku 19 palců s výškou maximálně 2U a hloubkou
600 mm
▫ napájení 230 V 50 Hz
▫ minimální výstupní výkon 3000 VA a 2700 W
▫ technologie online s dvojitou konverzí
▫ automatický interní bypass
▫ vstupní přípojná vidlice IEC-320-C20
▫ výstupní zásuvky IEC-320-C13 (minimálně 8) a IEC-320-C19 (minimálně 1)
▫ vestavěný multifunkční LCD pro usnadnění monitorování stavu
▫ možnost ovládání nouzového odstavení přes REPO port
▫ vnitřní baterie vyměnitelné za chodu
▫ možnost nastartovat UPS bez napětí z veřejné sítě
▫ volitelné komunikační zásuvné pozice (BD Slot)
▫ vestavěné rozhraní RS-232 a USB HID pro lokální připojení konzole
▫ možnost měření stavu prostředí (minimálně teploty, vlhkosti a stavu izolovaného
kontaktu)
▫ možnost rozšíření o další bateriové moduly v provedení umožňující montáž do racku
19 palců s výškou maximálně 2U s hloubkou 600 mm, a tak prodloužení doby
zálohování
▫ výměnné akumulátory stejného typu, které jsou udržovány skladem
▫ soulad se všemi požadavky příslušných platných norem (bezpečnost, EMC, apod.)
 Součástí dodávky je SNMP/Web karta pro monitorování v sítích s protokolem SNMP,
monitorování přes rozhraní webového prohlížeče a ukončení činnosti serverů
prostřednictvím Ethernet rozhraní
 Součástí dodávky je prodloužení doby zálohování připojením přídavného modulu s akumulátory
▫ provedení umožňující montáž do racku 19“ s výškou maximálně 2U s hloubkou 600 mm
 Součástí dodávky je i pohyblivý napájecí kabel minimálně 1,5 m s vidlicí CEE 7/7 (E/F) a zásuvkou
IEC-320-C19, 2 propojovací napájecí kabely minimálně 2 m s vidlicí IEC-320-C14 a zásuvkou IEC-320C13, hloubkově nastavitelná instalační sada pro osazení do standardního racku 19 palců s hloubkou
1000 mm.
Funkční specifikace
 pokročilá správa akumulátorů s dobíjením jen v případě potřeby a indikací ukončení
efektivní životnosti
 minimální doba zálohování 14 minut při 50% zatížení
 možnost lokálního zobrazení aktuální zátěže ve VA i W, stav nabití akumulátorů v % a
doby zálohování při aktuálních parametrech v min.
 porovnání aktuálních hodnot stavu prostředí s přednastavenými limity a provedení
přednastavených činností
 podpora IPv4 i IPv6
 podpora protokolu DHCP (klient)
 podpora protokolu DNS (klient)
 podpora protokolu NTP (klient)
 podpora protokolu SMTP
 podpora protokolů SNMPv1 a SNMPv3
 generování SNMP trapů při detekci významných událostí






generování emailů při detekci vybraných událostí
vestavěné W EB rozhraní s možností dohledu většiny funkčních a provozních parametrů
vestavěné SNMP rozhraní s možností dohledu většiny funkčních a provozních parametrů
podpora řízení ukončení činnosti serverů prostřednictvím Ethernet rozhraní
plná kompatibilita se softwarem používaným pro dohled záložních zdrojů napájení
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Záruka
 minimálně 24 měsíců s výměnou v místě instalace

S ohledem na kompatibilitu se stávající HW a SW vybavením je vhodné uvedenou poptávku řešit např.
zařízeními PW9130i3000R-XL2U EATON UPS PowerWare 9130i - 3000VA Rack 2U (2ks) s přídavným
modulem
PW9130G3000R-EBM EATON externi baterie PW9130G3000R-EBM2U (2ks) a
komunikačním modulem CUPS-BD9120/9130 EATON karta ConnectUPS-BD Web/SNMP card pro 9130
(2ks).
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