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Vážení,
v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Náhrada systému zálohování
MČ Praha 5“, kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Praha 5, Smíchov,
náměstí 14. října 1381/4, IČO: 00063631, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 11. 11. 2020 na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.praha5.cz. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle
ustanovení § 98 zákona, a to na základě námitek doručených dne 24. 11. 2020 a dotazu
doručeného dne 25. 11. 2020. Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na dotaz,
ačkoliv tento dotaz jakožto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyl doručen ve lhůtě
dle § 98 odst. 3 zákona.
I.
Zadavatel obdržel dne 24. 11. 2020 níže uvedené námitky. S ohledem na obsah námitek a
s ohledem na končící lhůtu pro podání nabídek, zadavatel zohledňuje uvedené taktéž v tomto
vysvětlení zadávací dokumentace.
Námitka č. 1:
Stěžovatel po prostudování zadávací dokumentace konstatuje, že následující požadované
parametry poptávaného plnění:
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace.docx strana č. 5
Vyžadován je LCD panel znázorňující chybové hlášky a umožňující základní nastavení IP adres
managementu.
Samostatně i ve své kombinaci zjevně odkazují na jediný výrobek od fa Dell, žadný jiný výrobce
toto v kombinaci s dalšími parametry nenabízí.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nesouhlasí, že by ve výše uvedeném rozsahu odkazovala technická specifikace pouze
na jediný výrobek, a to výrobek společnosti Dell. Dle informací zadavatele existují na
relevantním trhu min. další 3 výrobci.
Zadavatel nicméně přezkoumal výše uvedenou námitku a konstatuje, že technologie
integrovaného LCD panelu znázorňující chybové hlášky a umožňující základní nastavení IP
adres managementu je nyní celosvětově postupně opouštěna. Vzhledem k uvedenému zadavatel
vypouští uvedený požadavek z technické specifikace.
Námitka č. 2:
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace.docx strana č. 8
Šifrování

Podpora LME a AME. V případná licence musí být součástí.

Samostatně i ve své kombinaci zjevně odkazují na jediný výrobek od fa Dell, ž ádný jiný výrobce
toto v kombinaci s dalšími parametry nenabízí.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nesouhlasí, že by ve výše uvedeném rozsahu odkazovala technická specifikace pouze
na jediný výrobek, a to výrobek společnosti Dell. Dle informací zadavatele existují na
relevantním trhu min. další 4 výrobci, jejíž výrobky splňují parametry na podporu LME a AME.
Zadavatel nicméně upřesňuje požadavek na podporu LME a AME, a to tak, že dodávané zařízení
musí podporovat LME anebo AME, tedy alespoň jednu z možností.
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že vyžadovaná „podpora“ neklade žádné další
podmínky, tudíž pokud nabízená technologie danou podporu má, ale s tím i související omezení
jako například nemožnost kombinace obou technologií, je daný výrobek v souladu se
zadávacími podmínkami.
Znění dotazu:
Celkový objem zálohovaných dat uvádíte 100 TB, jaký je poměr mezi virtuálním a fyzických
prostředím.
Resp. jaký objem zálohovaných dat je ve fyzickém a virtuálním prostředí?
Odpověď zadavatele:
S ohledem obtížné předvídatelnosti přesného budoucího vývoje poměrů vůči stávajícímu stavu
zadavatel tyto data nerozlišuje.
II.
S ohledem na výše uvedené zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu
zadavatele upravenou technickou specifikaci v čistopise a taktéž se zvýrazněnými změnami.
Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek dle § 99 odst. 2 in fine ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek je nově
stanovena do 17. 12. 2020 do 10:00 hod.
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