Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111

Vyjádření č. 1 k dotazům uchazečů VZ 13/2021
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dodávka 2 ks serverů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 13.09. 2021 a 14.09.2021
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1 ze dne 13.09.2021:
Dle čl. III Kupní smlouvy „Místo a doba plnění“ bod 1 se Dodavatel zavazuje dodat zboží do
12 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Zároveň se však dle čl. VII Kupní smlouvy
zavazuje ke smluvní pokutě ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
Po ověření možností na straně více dodavatelů si dovolujeme touto cestou
Zadavatele požádat - vzhledem k aktuální extrémní nedostatkové situaci na trhu
- aby zvážil možnost prodloužení doby dodání, a to ideálně na lhůtu 20 týdnů od
nabytí účinnosti kupní smlouvy. V zájmu každého dodavatele je, bude-li to možné, dodat
samozřejmě HW v co nejkratší době a tedy předpokládáme, že se pro Zadavatele v tomto
směru nic nezmění.

Odpověď č. 1:
Zadavatel na základě podnětu přehodnotil svůj požadavek konstatuje, že na svém požadavku na
termín dodání trvá.
Zadavatel v přípravné fázi zohlednil současné možnosti trhu a přizpůsobil tomu požadovanou dobu
dodání.

Dotaz č. 2 ze dne 14.09.2021:
V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na podporu aktuální verze VMware vSphere, což je
verze 7. V případě nasazení virtualizace je ovšem poměrně netypický souběžný požadavek na
podporu aplikačního serveru Oracle SQL (ovšem bez upřesnění verze), jelikož kompatibilita je v
takovém případě závislá na podpoře příslušného operačního systému hostovaného hypervisorem a
požadavek by smysl mohl dávat pouze v případě tzv. bare-metal instalace. Budou poptávané servery
virtualizovány na požadované platformě VMware vSphere 7? Jakou verzi Oracle SQL Zadavatel
aktuálně využívá a s jakou verzí operačního systému? Žádáme Zadavatele o zaslání oficiálního
seznamu požadavků na kompatibilitu jím provozované verze Oracle SQL.

Odpověď č. 2:
Na základě podnětu žadatele Zadavatel upřesňuje informace následovně:
a) Požadovaný systém bude provozován na VMware vSphere 7,
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b) Zadavatel využívá verzi Oracle SQL: Oracle database 11g Release 11.2.0.4.0 64bit Production
běžící na Operačním systému Windows Server 2012 R2, v roce 2022 Zadavatel plánuje
přechod na Windows Server 2022.
c) V rámci požadavku na kompatibilitu Zadavatel vyžaduje běh pro standardní instalace bez
zapínání a vypínání volitelných funkcí. Další specifické požadavky nemá.

Dotaz č. 3 ze dne 14.09.2021:
Kategorie disků „Read Intensive“ není exaktní technickou specifikací, ale spíše marketingovým
označením. Různí výrobci tak do této kategorie zahrnují disky s rozdílnou životností. Ta je zpravidla
dána parametrem DWPD (Drive Writes Per Day), tedy počet kompletních denních přepisů celé
kapacity disku po dobu pěti let, které nepovedou k jeho vyřazení opotřebením paměťových buněk,
popř. parametrem TBW (Total Bytes Written), tedy celkově zapsatelná kapacita, bez časového
omezení. Žádáme Zadavatele o specifikaci požadované životnosti poptávaných disku – osazení 18x
1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug.

Odpověď č. 3:
Zadavatel na základě dotazu uchazeče upřesňuje informaci a specifikaci požadované žívotnosti disků
následovně:
DWPD (Drive Writes Per Day), 1
Lifetime Writes: min. 3500 TBW

Dotaz č. 4 ze dne 14.09.2021:
Žádáme Zadavatele, aby upřesnil požadovaný způsob využití zapojení zobrazovacích systémů
využívajících VGA porty, např. za využití KVM přepínače apod. Budou Zadavatelem akceptovány i
modernější rozhraní pro připojení zobrazovacích zařízení (od využití zastaralých VGA se upouští)?

Odpověď č. 4:
Zadavatel s ohledem přiřazení zařízení do stávající infrastruktury trvá na požadavku připojení
zobrazovacích systémů využitím VGA portu.

V Nymburce, 14.09.2021

Ing Zdeněk Kuchař

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich podstatu a rozsah nemají jednoznačný vliv na
okruh potencionálních dodavatelů, potažmo výběr nejvýhodnější nabídky.
Zadavatel ponechává termín podání nabídek v původním termínu tj. 20.09. 2021 do 12:00 hodin.

