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Věc: Dotazy k zadávací dokumentaci „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci
i
a vývoj
SW“

Vážený zadavateli,
níže předkládáme dotazy k zadávací dokumentaci „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a
implementaci a vývoj SW“.

Dotaz č. 1:
aké je připojení archivního portálu na internet (kapacita linky),
linky) jinak
Může prosím zadavatel specifikovat, jaké
propojení internet - archivní portál?
Pozn.: Nejedná se o propojení hlavní a záložní pracoviště.

Dotaz č. 2:
Na str. 4 přílohy 1 v odstavci 2.1.5.1 Opatření proti ztrátě dat zadavatel požaduje: „V
V Chráněném úložišti budou
data ukládána souběžně na dva odlišné typy médií (viz požadavek I.12).“
Na str. 21 přílohy 1 v tabulce 2.1.8 Ostatní požadavky, v poli I. 12 zadavatel požaduje: a) V chráněném úložišti
redundantním způsobem na dvou médiích; volba média a jeho umístění je předmětem nabídky;
Na str. 24 přílohy 1 v odstavci
dstavci Datová úložiště (storage) zadavatel požaduje:
požaduje „AIP
AIP budou v NDA uložena ve třech
úložištích: hlavní archivní úložiště,
ě, záložní archivní úložiště a chráněné úložiště.
V každém z uvedených úložišť
ložišť budou data uložena na dvou typech médií, přičemž alespoň jedno z nich
bude založeno na nemagnetickém principu záznamu.

Jelikož výše uvedené odstavce si protiřečí, žádáme zadavatele o odpovědi:
1. Jak je to skutečně s druhou kopií chráněného úložiště? Nevyžaduje zadavatel skutečně i medium s
nemagnetickým záznamem pro toto úložiště / str. 24 přílohy 1 x požadavek I12/?
2. Chce zadavatel v chráněném úložišti ukládat data souběžně na odlišných typech medií nebo nechá volbu
medií na uchazeči /str. 4 x str. 21 Přílohy č. 1?
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3. Vyhovuje požadavku ukládání v Chráněném úložišti, např. použití dvou typů magnetických pásek (např. LTO5
a TK10), případně dvou stejných typů magnetických pásek (např. LTO5 a LTO5) /dle str.
str 21 přílohy 1 nechává
zadavatel na uchazeči volbu medií/? Mohou být media v chráněném úložišti stejná anebo odlišná?
odlišná

Dotaz č. 3:
Na str. 24 přílohy 1 v odstavci SAN infrastruktura zadavatel požaduje: „Jednotlivá
Jednotlivá zařízení musí být vybavena
dostatečným počtem portů odpovídajícího typu umožňující připojení databázových serverů a datových
datovýc
úložišť (storage). Všechna navrhovaná SAN zařízení musí umožňovat softwarový
rový upgrade nebo rozšíření pro
doplnění nových funkcionalit a podporu nových technologií.“
technologií.
To se zřejmě týká standardních zařízení FC SAN nebo FCOE
FCO SAN (switche).
Je možno místo úložišť připojených FC SAN, FCOE při zachováni propustnosti i ostatních bezpečnostních,
výkonnostních a kapacitních parametrů použít
pou NAS (úložiště připojené 10GB ethernetem
etem do LAN infrastruktury)
používající protokoly CIFS, NFS a obdobné?

Děkuji za odpověď
S úctou
Ing.Přemysl ONDRA
Jednatel AUROTON COMPUTER spol. s r.o.
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