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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací řízení 
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“  

 

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 30. 4. 2013, týkající se zadávacích 
podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 
a implementaci a vývoj SW“: 

Dotaz č. 1 

Zadavatel předpokládá, že pro komunikaci Archivní portál – internet bude vyhrazena výchozí 
kapacita 100 Mb/s. 

Dotaz č. 2 

1. Zadavatel nevyžaduje, aby data v Chráněném úložišti byla uložena na médiu 
s nemagnetickým záznamem.  

2. S ohledem na fyzickou i morální životnost jednotlivých typů médií považuje zadavatel za 
důležité, aby bylo ukládání prováděno na druhově odlišné typy médií. Zadavatel proto 
požaduje ukládání dat v chráněném úložišti souběžně na dva typy médií. Volbu obou médií 
provede uchazeč a svou volbu v nabídce odůvodní. Systém musí rovněž zajistit, aby se 
případná chyba dat na jednom typu média nepřenesla na druhý typ média. 

3. Vzhledem k výše uvedenému je třeba konstatovat, že konfigurace dvou stejných médií 
(LTO5 – LTO5) nebo dvou podobných médií (LTO – T10000) nelze považovat za splnění 
požadavku zadavatele. 

Dotaz č. 3 
Ano, namísto úložišť připojených FC SAN, FCOE lze při zachování propustnosti i ostatních 
bezpečnostních, výkonnostních a kapacitních parametrů použít NAS (úložiště připojené 10GB 
ethernetem do LAN infrastruktury) používající protokoly CIFS, NFS a obdobné. 

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
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