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Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce „ NDA, zadávací
řízení na dodavatele technologií ICT “

Dle ustanovení § 49 ZVZ (dále jen „zákon“) žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve
veřejné zakázce „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT “.

Dotaz č. 1
Zadavatel specifikuje kapacitu jednotlivých diskových polí kapacitou 48TB, 300TB a 600TB. Může zadavatel
upřesnit, zda se jedná o hrubou diskovou kapacitu, danou podílem těchto kapacit a počtem disků? Nebo se
jedná o diskovou kapacitu po odečtení nějakého Raid? V případě, že se jedná o kapacitu po odečtení Raid
režie, poprosíme rovněž o informaci s jakým Raid má uchazeč provádět výpočet.

Dotaz č. 2
Zadavatel blíže nespecifikuje servisní zajištění na zařízení switch 1Gb, switch L2/L3 10Gb, switch 10G SFP+,
firewall, zálohovací SW, pracovní stanice, notebook, UPS I, UPS II a dataprojektor. Zároveň v kapitole
„obchodní a platební podmínky uvádí“, že záruční doba je požadována v délce nejméně 48 měsíců. Znamená
to, že na veškerý HW je potřeba aplikovat servisní zajištění po dobu 4 let a na SW části požaduje zadavatel
rovněž podporu na 4 roky (práva na upgrade, nové verze). Či postačuje do nabídky zahrnout podporu na SW
v délce min. 1 rok? Uchazeč by uvítal doplnění délek podpor k jednotlivým produktům pro lepší přehlednost.

Dotaz č. 3
U zařízení Notebook zadavatel specifikuje maximální hmotnost 2 kg. Může uchazeč nabídnout zařízení, které
váží 2,2 kg a splní všechny ostatní parametry, tak, aby převážnou část komponent mohl dodat od jednoho
výrobce?
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Dotaz č. 4
Zadavatel specifikuje zadávací lhůtu délkou 200 dnů ode dne podání nabídek. Zároveň doba plnění je 20
dnů. Může zadavatel upřesnit, zda doba 200 dnů bude skutečně využita? Po takto dlouhé době by se mohlo
stát, že některé produkty již budou mít nástupnické modely.
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