Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Dodávka 2 ks serverů“
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele
o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení
zadávací dokumentace.
Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 15.11.2018):
1)

a) Zadavatel požaduje podporu NVDIMM a rozšíření operační paměti až na 3TB (řádek 4).
Standardní procesory umožňují adresovat pouze 768GB RAM na jeden CPU a rozšiřitelnost
operační paměti na 3TB vyžaduje speciální typ procesoru, který je výrazně dražší. Opravdu
zadavatel plánuje rozšířit RAM v serveru až na tuto kapacitu? U současných typů procesorů také
zatím neexistuje nativní podpora non-volatile DIMM modulů a veškeré takovéto řešení je vždy
závislé na konkrétním výrobci.
b) Bude zadavatel akceptovat i řešení, které nepodporuje NVDIMM?

2)

Zadavatel požaduje pro zavádění hypervizoru interní USB port nebo duální SD kartu v RAID1
(řádek 17, 18). Může uchazeč nabídnout řešení, kde k zavádění hypervizoru slouží redundantní
M.2 disky v RAID1?

3)

Zadavatel požaduje možnost správy více serverů z jedné konzole bez instalace dalších SW
nástrojů (řádky 35 a 46). Umožní zadavatel i takové řešení, kde SW na správu je ve formě virtuální
appliance, případně prostřednictvím management nodů jednotlivých hypervizorů?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 20.11.2018)
Ad 1.)
a) Jedná se o požadavek, který umožnuje nabídnout i nejmodernější technologie.
b) Požadavek číslo 4 obsahuje informaci o osazení min. 256 GB RAM RDIMM 2666MTP/s v 32GB
modulech a proto akceptujeme i řešení, které nepodporuje NVDIMM.
Ad 2.) a Ad 3.)
Zadavatel navrhnuté řešení dodavatelem bude akceptovat v případě, že se bude jednat o kvalitativně
srovnatelné anebo lepší technické řešení, tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci v čl. 1. bodě 1.2.
odstavci „Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění“.
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Zadavatel upravil Přílohu č. 3 ZD – Specifikace předmětu plnění a takto upravená Příloha bude přiložena
v nabídce dodavatele. Změna je vyznačena žlutě.
Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek do 07.12.2018 do 10.00 h.
Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení
zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 3 ZD Technická specifikace zadavatel zveřejní na profilu
zadavatele dostupné z adresy: https://profily.proebiz.com/profile/61974757.
V Ostravě 20.11.2018
Digitálně podepsal

Jana
Jana Červenková
2018.11.20
Červenková Datum:
10:00:52 +01'00'
.………………………….
Jana Červenková
specialista nákupu
Příloha:
- Příloha č. 3 ZD Specifikace předmětu plnění oprava 20.11.2018
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