VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
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Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky
pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová
Část 1: Dodávka IT
Část 2: Dodávka televizorů včetně držáků
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Dodávky
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Zjednodušené podlimitní řízení
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IČO:
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Odpověď na žádost dodavatele ze dne 14. října 2021:
Dotaz dodavatele:
Dobrý den, v souboru "požadavky na IT" máte v 8 bodě uvedeno diskové pole a v 9 bodě server, tyto
položky se pak ale neobjevují v excel tabulce "NNP Projekt IT"(zadání), chtěli bychom se zeptat. zda-li
tedy máme nacenit diskové pole i server a kam je vepsat, jelikož na to není kolonka.
Odpověď zadavatele:
Diskové pole a server se naceňovat nebudou, přednost má soupis dodávek v excelu, který je
platný a závazný pro stanovení nabídkové ceny

Odpověď na žádosti dodavatele ze dne 15. října 2021:
Dotaz dodavatele:
Dobrý den,
Zasílám následující dotazy k VŘ:
1. U položky IT.002 máte uvedený požadavek na kancelářský SW. Může se jednat o řešení v
podobě opensource? Pokud bude vyžadováno komerční řešení, prosíme o informaci, zda
akceptujete použití druhotných licencí.
2. Položka diskové pole
a. požaduje se možnost rozšířit pole o druhý kontrolér z důvodu redundance a bezpečnosti
dat?
b. je požadovaná kapacita finální, viditelná pro operační systém po odečtení nároků na RAID
nebo pouze hrubá kapacita součtu použitých disků?
c. mají pole obsahovat hotspare disky?

3. Položka server
a. má server obsahovat nějaké bootovací disky nebo se předpokládá boot z pole?
b. má být server do budoucna rozšiřitelný o druhý CPU?
Předem děkuji za odpovědi
Dobrý den,
u položky IT.001 a IT.002 je uvedený požadavek na minimální frekvenci 3,6 GHz, nejedná se prosím o
chyba? Není tato frekvence brána jako turbo mód?
Odpověď zadavatele:
Ad 1. – Kancelářským balíkem je míněn MS Office 2019, případně novější, a to v krabicové verzi
(tj. stálá licence). Druhotné licence jsou akceptovatelné.
Ad 2. a 3. – Tyto dotazy zadavatel nezodpoví v návaznosti na odpověď na dotaz ze dne 14. 10.
2021, v níž uvedl, že přednost má soupis dodávek, v němž se se serverem a diskovým polem
nepočítá.
Ad požadavek na min. frekvenci – Ano, CPU frekvence 3,6 GHz je brána s boostem. Procesor
musí splňovat hlavně požadavky na výsledek passmark.com.

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti s tímto vysvětlením nemění.
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