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

pro zadavatele „Česká republika – Národní archiv“ 
 
Dotaz č. 1  
ZD-2.1. – Optická knihovna 

- Pro diskové pole 300/600 je explicitně uvedeno, že lze použít i rozšiřující skříně. Pro Knihovnu 
optických médií však není tato možnost explicitně uvedena. 

- Prosím o vyjádření, zda také Knihovna optických médií o kapacitě 300TB může zahrnovat několik 
rozšiřujících modulů pod společnou správou jediného jednotného management nástroje  
 

Dotaz č. 2  
ZD-2.1. – Zálohovací SW 

- Na základě zadávací dokumentace lze nabídnout nejnovější modely LTO a optických knihoven, které 
však v nynější době ještě nejsou plně podporovány některými vhodnými zálohovacími SW (uvedeny 
na tzv. HW compatibility matrix). Plná podpora (a zařazení na tzv. HW compatibility matrix) by mohla 
být ohlášena v časovém horizontu týdnů nebo měsíců. 

- S ohledem na povahu VZ, kde není požadována okamžitá instalace/integrace, prosím o vyjádření, zda 
v době odevzdání nabídky musí být veškerý nabízený SW a HW pro zálohování plně kompatibilní 
(zařazení na tzv. HW compatibility matrix řídícího SW) včetně příslušné související dokumentace, nebo 
zda je možné, aby oficiální dokumentace a kompatibilita byla doložena později, před instalací a 
integrací řešení jako celku.   
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