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Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
„Dodávka switchů, vSAN a diskového pole pro PACS“
Vážení dodavatelé,
z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ”ZZVZ”), zasíláme vysvětlení zadávací
dokumentace k veřejné zakázce ”Dodávka switchů, vSAN a diskového pole pro PACS“.
Dotaz č.1
V příloze zadávací dokumentace (Příloha č.1 ZD) je definován v odstavci 3.4 2 ks Diskového pole pro
PACS požadavek Full disk Encryption (FCE). Pro splnění tohoto požadavku je nutno mít v diskovém
poli naistalovány disky SED (Self-Encrypt-Drive).
Vyžaduje Zadavatel v rámci dodávky diskových polí mít nainstalované disky SED (Self-Encrypt-Drive),
nebo se jedná pouze o podporu na úrovni řadiče a diskové pole je možno dodat s běžnými disky místo
SED disků?
Odpověď zadavatele na dotaz č.1
Zadavatel v rámci dodávky požaduje jen podporu na úrovni řadiče, disková pole je možné dodat
s běžnými disky.
Dotaz č.2
Zadavatel požaduje dodávku software VMware vSan, nicméně nikde v Zadávací dokumentaci
nespecifikuje, na jaké servery je má dodavatel instalovat a zda jsou vůbec podporovány. Prosíme o
specifikaci cílových serverů aby bylo explicitně jasné, že implementace bude možná.
Dále žádáme o upřesnění Zadavatele, zda bude vyžadovat instalaci virtualizačního SW VMware
vSAN. V odstavci 2.2 Instalace a Implementace (Příloha č.1 ZD) je požadavek na implementaci HW a
SW produktů, tím rozumíme že by Zadavatel mohl požadovat i implementaci řešení vSAN.
Odpověď zadavatele na dotaz č.2
SW bude instalován na servery Dell PowerEdge R730xd, nicméně instalace a implementace SW není
součástí předmětu veřejné zakázky, zadavatel bude tyto činnosti provádět sám.
Dotaz č.3
V technické specifikaci v odstavci 3.4 2 ks Diskového pole pro PACS (Příloha č.1 ZD) je uveden
požadavek : 2x hot swap controller, nicméně není uvedena požadovaná redundance. Žádáme
Zadavatele o upřesnění, zda v každém poli má být instalovaný redundantní řadič. Dále žádáme o
upřesnění, zda počet portů pro jedno diskové pole:
• 8x10 Gbe SFP+ port
• 2x1 Gbe RJ45 port
má být instalován v jednom kontroléru nebo bude rozdělen na 2 x redundantní interface s 4x10 GbE a
2 x interface s 1 GbE porty.
Odpověď zadavatele na dotaz č.3
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Zadavatel požaduje, aby v každém diskovém poli byl instalován redundantní řadič a porty budou
rozdělené na 2x redundantní interface 4x10 GbE a 2x1 GbE.
Zadávací dokumentace se nemění. Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu
zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese http://profily.proebiz.com/profile/27283518
S pozdravem
Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer Compet Consult s.r.o.
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