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ZPŘ

Ev. č. zadavatele

178/20/OCN

V rámci výběrového řízení na nadepsanou zakázku na dodávky, která je zadávána postupem
analogickým postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vám
zasíláme dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám k nadepsané zakázce.
Objednatel obdržel dne 14.10.2020 prostřednictvím profilu zadavatele žádost uchazeče o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout
odpovědi na předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění těchto dodatečných
informací.

Dotaz
č. 1

V kapitole 1.6 Požadavky na dodávku řešení PIMPAM je uveden požadavek v bodě
1.6.1.2, že součástí dodávky musí být veškerý HW, na kterém se bude řešení
provozovat. Zároveň je v příloze č. 6 bod 1 uveden požadavek na dodání 2ks serverů v
uvedené minimální konfiguraci, přičemž v bodu 2 je připuštěna možnost dodat řešení ve
formě virtuálních appliance do prostředí vmware. Prosím o detailní specifikaci, zda je
přípustná možnost provozovat části řešení na infrastruktuře zadavatele (vmware), nebo
je nutné dodat veškerý HW a současně jak postupovat v případě, že 2ks serverů pro
požadovanou architekturu nestačí.

Odpověď
č. 1

Zadavatel požaduje dodat HW, na kterém se bude řešení provozovat, přičemž musí být
dodány minimálně 2ks serverů. Dodavatel může dodat i vyšší počet serverů tak, aby
byly splněny ostatní uvedené požadavky. Virtuální appliance v prostředí VMware je též
povolena, současně s touto appliance však musí být dodán i HW, na kterém se bude
řešení provozováno. Současně s předmětem dodávky musí být dodány i potřebné
licence VMware.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci neprodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.
V Praze
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