VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 01
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také
„ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností v nemocnici ve Frýdku-Místku,
příspěvkové organizaci“
zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitní řízení

Název

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Sídlo

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

IČ

00534188

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže jsou uvedeny odpovědi
zadavatele na obdržené žádosti.

Dotaz č. 1
V dokumentu „ZD_NemFM_IROP10_P01-TS.docx“ části 1.5 Datové uložiště jsou Zadavatelem
uvedeny technické požadavky, které podle našich zkušeností odpovídají řešení SDS výrobce
HPE - StoreVirtual VSA Software. Prodej tohoto software již byl v loňském roce 2019
výrobcem HPE ukončen a není již možné jej dále nabízet k dalšímu prodeji a použití.
Dotazy:
a) Může Zadavatel potvrdit, že je domněnka uchazeče správná a poptává sw HPE –
StoreVirtual VSA?
b) Může Zadavatel potvrdit, že uvedené technické požadavky na SDS splňují i řešení
jiných dodavatelů SDS?
Vysvětlení č. 1
Ad a)

Ne, domněnka účastníka
StoreVirtual VSA.

není

správná.

Předmětem

poptávky

není

SW

Ad b)

Ano, zadavatel může potvrdit, že uvedené technické požadavky na SDS splňují i řešení
jiných dodavatelů SDS.

HPE

–

Dotaz č. 2
V dokumentu „ZD_NemFM_IROP10_P01-TS.docx“ části 1.2 Potřebné komponenty řešení
uvádí Zadavatel možnost dodávky virtualizační platformy VMware formou Upgrade z edice
Essential Plus.
a) Může Zadavatel potvrdit, že uchazeč chápe správně možnost nabídnout požadované
licence VMware jako upgrade ze sw VMware Essential Plus, kterou zadavatel vlastní?
b) V počtu kolika kusů?
c) Jsou tyto stávající licence Zadavatele SW VMware Essential Plus pokryté platnou
maintenancí?

Vysvětlení č. 2
Ad a)

Ano, je možné nabídnout upgrade.

Ad b)

Jedná se o licence pro 3 servery s celkem 6 procesory.

Ad c)

Ano, licence jsou pokryté platnou maintenance.

Dotaz č. 3
V
dokumentu
„ZD_NemFM_IROP10_P01-TS.docx“
části
1.6
Požadované
parametry
zálohovacího systému uvádí Zadavatel minimální technické požadavky, které na zálohování
má, ale nespecifikuje rozsah, velikost prostředí, které se má zálohovat.
Může Zadavatel podrobněji specifikovat rozsah, velikost prostředí, které se bude
zálohovat (počet virtualizačních serverů, kolik CPU obsahují, kolik virtuálních serverů
se bude zálohovat)?
Vysvětlení č. 3
Počet virtualizačních serverů: 3 servery s celkem 6 procesory.
Počet virtuálních serverů: minimálně 70 serverů.
Dotaz č. 4
V dokumentu „ZD_NemFM_IROP10_P05_KS.docx“ v odstavci VI. Záruka na zboží bod 7
Zadavatel požaduje vyřešení závady nebo technického problému do 5-ti pracovních dnů od
okamžiku nahlášení problému. Podle našich zkušeností žádný z renomovaných výrobců HW
nebo SW takovou záruku neposkytuje.
a) Může Zadavatel uvést konkrétní případ záruky výrobce
požadovanou fixní dobu vyřešení do 5-ti pracovních dnů nabízí?

HW

nebo

SW,

který

b) Nahradí Zadavatel tyto požadavky na řešení závad nebo technických problému a
nahradí je reálnými možnostmi poskytovanými výrobci HW a SW?
Vysvětlení č. 4
Zadavatel požaduje řešení bezodkladné řešení (nejdéle však trvající 30 kalendářních dnů) v případě
poruchy HW komponent nebo prvků řešení.
Zadavatel dále požaduje vyřešení nebo odstranění vady v případě SW části dodávky, tj. zejm. reinstalaci
implementovaných SW licencí apod., a to nejdéle do 5 kalendářních dnů od zahájení řešení požadavku.
Tuto část plnění zadavatel předpokládá řešit přímo dodavatelem. Krytí záruky ze strany výrobce SW
licencí zadavatel požaduje min. na úrovni dostupnosti aktuálních verzí SW a jejich updatů.
Požadavky na záruku jsou podrobněji specifikovány v aktualizované verzi Technické specifikace a
Kupní smlouvy.
Dotaz č. 5
V dokumentu „ZD_NemFM_IROP10_P05_KS.docx“ v odstavci VI. Záruka na zboží bod 7
Zadavatel požaduje „Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby servisní technik
prodávajícího poskytne konzultaci kupujícímu týkající se provozu řešení v nezbytně nutném
rozsahu“.
Tato požadovaná definice z našeho pohledu se jeví jako zavádějící a umožnuje Zadavateli
čerpat neomezený počet konzultací po dobu požadované záruky v délce 60-ti měsíců. Takový
požadavek považujeme jako velmi neobvyklý.
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Může Zadavatel specifikovat rozsah (počet hodin za měsíc,
požadovaných konzultací, které bude od uchazeče požadovat?

nebo

za

rok)

takovýchto

Vysvětlení č. 5
Zadavatel předpokládá, že konzultace v nezbytně nutném rozsahu budou odpovídat reálným potřebám
zadavatele a s přihlédnutím k vyrovnanému vztahu obou smluvních stran nepřesáhnou rozsah
přiměřený předpokládané hodnotě a zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Zadavatelem
předpokládaný rozsah je 10 hodin konzultací za 1 rok.
Dotaz č. 6
Dobrý den, prosím o upřesnění bodu 7b Kupní smlouvy: Reakční doby v případě závady nebo
technického problému Zboží vyjma Server. Co je přesně myšleno "24x7x4H on-site response“ u
softwarových produktů? Jedná se o fyzickou přítomnost technika nebo jsou přípustné i varianty
vzdáleného přístupu?
Vysvětlení č. 6
U softwarových produktů je přípustná varianta vzdáleného přístupu s výjimkou případů, kdy je nutná
přítomnost technika na místě řešení, tj. fyzická přítomnost pracovníka dodavatele v místě řešení
problému. V takovém případě zadavatel nepřipouští žádné vícenáklady spojené se zajištěním takové
opravy, tedy např. vícenáklady spojené s dopravou do místa řešení problému.
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které mění zadávací podmínky
a potenciálně rozšiřují okruh potenciálních účastníků, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek: 17.02.2020

V Praze 30. 01. 2020

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2020.01.30
Matějíček Datum:
10:13:29 +01'00'
Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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