
Žádost o poskytnutí dodatečných informací pro VZ 
„NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT“  

pro zadavatele „Česká republika – Národní archiv“ 
 
Dotaz č. 1  
Lze některé z požadovaných serverů využít jako režijní/infrastrukturní/řídící/backup servery, nebo je nutno 
navýšit nabídku o např. vhodné backup servery a kam je pak cenově vykazovat v rámci nabídky 
 
Dotaz č. 2  
Dotazy kolem prostorového rozmístění 

- Jaká zařízení musí být umístitelná do racku a která mohou být autonomní (pásková knihovna II, 
optická knihovna, UPS, …) 

- Jsou nějaká prostorová/rozměrová omezení pro jednotlivá rozměrnější zařízení (pásková knihovna II, 
optická knihovna, UPS, …) 

- Jak budou zařízení rozmístěna 
o V jedné nebo více lokalitách 
o Jaká zařízení je nutno umístit v jednotlivých datových komorách 

Dotaz č. 3  
ZD-2.1. - Disková pole 300/600 

- Co se myslí primárním úložištěm (disková pole 300/600) a co jeho rozšiřující skříně 
- Lze to chápat jako RAID řídící modul s controllery a další expanzní boxy s disky 

 
Dotaz č. 4  
ZD-2.1. – BluRay a LTO média 

- Jsou vyžadována přepisovatelná nebo WORM média nebo jakási kombinace v určitých poměrech 
 
Dotaz č. 5  
ZD-2.1. – Zálohovací SW 

- Je požadován jediný systém zálohování, nebo několik autonomních v rámci jednotlivých potenciálních 
lokalit 

- V kolika nezávislých lokalitách se bude případně zálohovat – prostředí jednotlivých lokalit – co se 
v jednotlivých lokalitách bude zálohovat a na jaká cílová zařízení 

- Granularita zálohování emailů – jaký OS a email systém 
- Bude nutno zálohovat on-line aplikace/databáze – jakéDB-Emaily/jakýOS/jakáKapacita - nebo 

možnost zálohování off-line 
 
Dotaz č. 6  
ZD-2.1. – Datová komora 

- datová komora bude fyzicky umístěna uvnitř budovy pod střechou nebo na volné ploše vedle budovy 
– jaké bude okolní prostředí? 

- můžete specifikovat možnosti dopravy komory na místo instalace/nastěhování dovnitř budovy?  
- je požadováno zajištění vhodného prostředí pro běh zařízení, to naznačuje, že součástí dodávky bude 

přesná klimatizace komory. Můžete upřesnit požadavky na chlazení komory? Jaké je požadováno 
chladící médium - přímý výpar/chladná voda dostupná z již instalovaného chilleru, je požadována 
redundance chlazení, jaké jsou vzdálenosti datové komory od možného umístění kondenzačních 
jednotek, jsou připraveny prostupy pro kabelové/trubkové trasy ? 

- jsou požadovány nějaké specifické vlastnosti datové komory - požární odolnost, zatopení, 
elektromagnetické stínění, ochrana proti vandalismu? 

 
Dotaz č. 7  
ZD-2.1. – UPS-I a UPS-II 

- je kapacitně zamýšleno, že tato UPS bude napájet obě datové komory, jak je uvedeno v popisu 
datové komory? 

- kde bude UPS fyzicky umístěna? 



- Je požadována redundance UPS – celková/na výkonovém modulu ? 
- jaká je požadovaná doba zálohy na baterie při výpadku napájení ? 
- je pro UPS připravena připojovací kabeláž, nebo má být součástí dodávky ? 
- má být UPS vybavena externím manuálním bypassem ? 

 
Dotaz č. 8  
ZD-2.1. – PDU lišty 

- Je požadováno skutečně 8 sad PDU (8x vertikální a 8x horizontální) = 128 ks PDU lišt celkem 
- Nebo pouze 8x vertikální a 8x horizontální = 16 ks PDU lišt 

 
Dotaz č. 9  
ZD-4. – Doba plnění – 20 dnů 

- Požadavky VZ na jednotlivá zařízení zahrnují některá NEkomoditní zařízení, která nejsou běžně 
skladem a musí se vyrábět/dodávat až na základě konkrétní objednávky (diskové pole 600, pásková 
knihovna II, optická knihovna, datová komora + klimatizace, UPS, …). Pro takováto zařízení je běžně 
požadovaná dodací lhůta 8 týdnů a více. Požadované ukončení plnění VZ do 20 dnů je v takovémto 
případě nereálné a nestandardní.  

- Prosím o zvážení prodloužení doby plnění na 8-10 týdnů, které odpovídá standardům vyžadovaným ve 
VZ obdobného formátu 

 
Dotaz č. 10  
Návrh smlouvy – odst.4 Dodací podmínky 

- Je požadováno dodání zboží ve standardních obalech, což je dobře možné pro komoditní IT 
komponenty 

- Pro dodání datové komory s integrovanými technologiemi (klimatizace, samozhášecí zařízení, 
elektroinstalace, …) je však dodání v krabicích a  instalace vlastními prostředky objednatele dosti 
nestandardní. Prosím o vyjasnění způsobu zprovoznění datové komory s požadovanými 
technologiemi, aby byly dodrženy všechny provozní a záruční podmínky 
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