
 

Zadávací dokumentace k ve řejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
hardware „NAS hlava“ 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných 
zakázkách. 

Zakázka je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, registrační číslo 
projektu je 288, název projektu je „Česko-bavorský archivní průvodce“. 

Tuto zadávací dokumentaci lze získat v elektronické podobě na webu zadavatele a na profilu zadavatele, 
kde budou také zveřejněny případné dodatečné informace:  

http://www.soaplzen.cz/verejne-zakazky/nashlava  
https://www.gemin.cz/profil/statni-oblastni-archiv-v-plzni  

1. Identifika ční údaje zadavatele 

1.1. Základní údaje  

Veřejný zadavatel:  Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni  
Sídlo:  Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 
IČ:  70979090 
DIČ:  CZ 70979090, zadavatel není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Plzeň 
Číslo účtu:  4245881/0710 

1.2. Oprávn ěná osoba zadavatele 

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: 
Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni. 

1.3. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktními osobami pro účely tohoto zadávacího řízení jsou: 
Petr Kocourek (tel. 373 740 135), Jan Římovský (tel. 373 740 120), informatici zadavatele. 
Kontaktní e-mail: informatik@soaplzen.cz 

2. Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky malého rozsahu 

2.1. Předmět pln ění ve řejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponenty systému diskových polí, serverů a pracovních 
stanic, která zajistí síťový přístup k datům a jejich deduplikaci. Součástí této dodávky je i instalace 
a konfigurace dodaného hardware a převod stávajících dat. Hardware musí být koncipován tak, aby mohl 
být začleněn do odpovídajících informačních systémů. 

2.2. Klasifikace p ředmětu zakázky  

Název Kód CPV  

Řídící jednotka diskové paměti 30233190-9 
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2.3. Požadované parametry  

2.3.1. Kompatibilita se stávajícím diskovým systémem AMS 2100, jehož kapacita se bude využívat. 
Kompatibilita musí být doložena odkazem na compatibility matrix výrobce případně čestným 
prohlášením výrobce či jeho lokálního zastoupení. 

2.3.2. Bloková deduplikace. 
2.3.3. Konektivita minimálně 2 x Fibre Channel port 8 Gbit/s (požadujeme redundandní propojení se 

dvěma servery a diskovým polem – viz dále) + minimálně 4 x 1 Gbit/s Ethernet port s možností 
budoucího rozšíření na 10 Gbit/s (pro propojení s dalšími severy a LAN).  

2.3.4. Stávající diskový systém AMS 2100 obsahuje dva řadiče, přičemž každý z nich disponuje dvěma 
FC porty. K nim jsou připojeny dva servery s virtualizačním softwarem VMware ESX, každý z nich 
obsahuje dva FC porty. Všechny tyto porty jsou využity pro redundantní připojení těchto dvou 
serverů k diskovému poli v topologii point-point. Nabízené NAS řešení musí tedy obsahovat 
doplnění infrastruktury tak, aby bylo možné pomocí Fibre Channel redundatně připojit také 
nabízenou NAS gateway při zachování redundatního připojení stávajících dvou serverů pomocí 
Fibre Channel (například doplněním dvou FC switchů, přičemž v ceně nabídky musí být jejich 
dodávka a instalace).  

Schéma stávajícího propojení server ů s VMware ESX a diskového pole: 

 
 

2.3.5. Výkonnostní parametry minimálně 30 000 IOPs (dle SPECsfs2008) a propustnost 500 MB/s.   
2.3.6. Existující souborový systém v rámci NAS gateway musí jít online kapacitně rozšířit přidáním 

dalších LUN z diskového pole. Možnost spojit větší počet připojených LUN do jednoho sdíleného 
prostoru o podporované velikosti alespoň 80 TB. 

2.3.7. Podpora tierovaného file systému s možností umístění strukturálních metadat do paměti nebo na 
výkonnostně orientované LUN diskového systému (SAS), přičemž samotný obsah bude umístěn 
na kapacitně orientovaných LUN diskového systému (SATA). 

2.3.8. Přístup k datům prostřednictvím protokolů NFS verze 3 a 4 včetně protokolu Kerberos V5 
(RFC 1094, RFC 1813, RFC 2224, RFC 2339, RFC 2623, RFC 2624, RFC 3010, RFC 3530),  
CIFS verze 1, verze 2 a verze 2.1 – je požadováno doložení např. odkazem na stránky výrobce. 
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2.3.9. Možnost vypublikovat sdílený prostor síťovými protokoly CIFS a NFS bez kapacitního omezení. 
V případě, že výrobce uplatňuje licencování, musí být součástí dodávky licence pro kapacitu 
alespoň 80 TB a 5 000 connections pro oba protokoly. 

2.3.10. Možnost přemapování identit uživatelů mezi protokoly CIFS a NFS – je požadováno doložení např. 
odkazem na stránky výrobce nebo na návod. 

2.3.11. Integrace s MS Active Directory. 
2.3.12. Nativní podpora protokolu VAAI (vStorage APIs for Array Integration), možnost tvorby 

konzistentních VMFS souborů nativně prostředky pole. 
2.3.13. Možnost rozšíření na clusterovou topologii, kde v případě výpadku jednoho NAS nodu převezme 

druhý NAS nod transparentně všechny síťové služby poskytované prvním NAS nodem. 
2.3.14. Možnost budoucí rozšiřitelnosti o objektovou deduplikaci do druhé lokality. 
2.3.15. Záruka 2 roky, servisní zásah v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení 

závady. 
2.3.16. Součástí implementace musí být montáž do stávajícího 19“ racku, nastavení, vytvoření LUN na 

stávajícím diskovém systému AMS 2100, jejich připojení k NAS gateway a vypublikování 
prostřednictvím protokolů CIFS a NFS. Uchazeč musí akceptovat, že vzhledem k omezené volné 
kapacitě stávajícího diskového bude třeba v rámci implementace řešit proces migrace dat na 
několik kroků – tj. opakování procesu překopírování častí dat ze stávajících CIFS a NFS svazků 
(Win/Linux s datovými svazky na stávajícím diskovém poli) do NAS hlavy a zvětšení souborového 
systému v NAS hlavě o takto uvolněnou kapacitu z diskového pole. 

3. Místo a doba pln ění 
Doba plnění této veřejné zakázky je od podpisu smlouvy do 31. 10. 2014. 

Doba udržitelnosti výsledků projektu spolufinancovaného strukturálními fondy Evropské unie je 5 let od 
jeho ukončení, tedy do poloviny roku 2020. 

Místem plnění veřejné zakázky je Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň.  

4. Místo pro podání nabídek a lh ůta pro podání 
Nabídky je nutno podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN.  

Lhůta pro podání nabídek je v termínu do 21. 7. 2014 do 11:00 hod .  
Termín otevírání a hodnocení nabídek: 21. 7. 2014 po 11:00 hod . 

5. Způsob hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude provedeno podle základního 
hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena . Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková 
cena včetně DPH.  

6. Požadovaný obsah nabídky 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Struktura nabídky je dána elektronickým tržištěm.  

Splnění požadovaných parametrů (odkazy na stránky výrobce apod. dle bodů 2.3.1, 2.3.8 a 2.3.10, popis 
propojení nabízených komponent splňující požadavky uvedené v bodu 2.3.4) a splnění kvalifikace dle 
bodu 7 bude doloženo buď v textu vyplněném do příslušného formuláře elektronického tržiště, nebo 
formou přílohy vložené do elektronického tržiště. Naskenované kopie podepsané smlouvy a čestného 
prohlášení budou vloženy do elektronického tržiště jako přílohy. 

Smlouva a čestné prohlášení musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo jinou osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat (doklad prokazující toto oprávnění musí být součástí nabídky), v případě 
uchazeče - fyzické osoby touto osobou. Pokud bude u vítězné nabídky některý z těchto dokladů 
nepodepsán nebo bude nabídka vykazovat jiné formální nedostatky, a nedodá-li uchazeč do deseti 
kalendářních dnů od výzvy k nápravě doklady se všemi požadovanými náležitostmi, bude jeho nabídka 
považována za neplatnou. 
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7. Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace 
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podpisem řádně doplněného 
čestného prohlášení dle přílohy č. 2 a přiloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
který může být přiložen v naskenované prosté kopii nebo formou elektronického výpisu. Zadavatel 
požaduje čestné prohlášení, že osoba provádějící konfigurační zásahy ve stávajícím diskovém systému 
AMS 2100 je proškolena výrobcem tohoto diskového systému pro účely administrace. Příslušný certifikát 
musí být doložen před započetím implementace. 

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude členěna na ceny za jednotlivé samostatné hardwarové komponenty, které mají 
vlastní napájení z elektrické sítě (NAS gateway, switche apod.), případnou cenu za další potřebný 
spotřební materiál (kabely apod.) a případnou cenu za instalaci, konfiguraci a přenos stávajících dat. Takto 
členěná nabídková cena bude vyplněna do návrhu smlouvy. Celková cena v odpovídající výši bude také 
vyplněná do příslušného formuláře na elektronickém tržišti.  

Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění smlouvy a musí 
zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním zakázky. Nabídkovou cenu je možné v průběhu 
plnění veřejné zakázky změnit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, 
a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.  

Předpokládaná hodnota zakázky je 430 000 Kč bez DPH. 

9. Další podmínky a informace k ve řejné zakázce 
Uchazeči budou vázáni svými nabídkami po dobu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud  

a) nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 
b) nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět 

plnění zakázky, resp. budou všechny nabídky vyřazeny, nebo  
c) budou zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci, nebo  
d) odmítne uzavřít smlouvu i třetí uchazeč v pořadí, s nímž by bylo možné ji uzavřít, nebo 
e) se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo  
f) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne 

zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, tj. pokud nereaguje listinně ani elektronicky 
na výzvy zadavatele ve lhůtě 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení 
o vyřazení nabídky do 15 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na elektronickém tržišti GEMIN. 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.  

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. 

Zadavatel akceptuje i nabídky od uchazečů, kteří nebyli výslovně vyzváni k podání nabídky. 

10. Přílohy 
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
 
 
 
 

                         Mgr. Petr Hubka 
     ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 


