VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“)

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
dle ust. § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona v podlimitní veřejné zakázce na dodávky

Zadavatel:
Sídlo:
IČO / DIČ:
Název zakázky:
Identifikátor ZP na profilu zadavatele:

Metropolnet, a.s.
Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
25439022 / CZ25439022
Servery
P19V00000004

Zadavatel obdržel dne 21.1.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle článku 4
zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Obdržené dotazy a odpovědi
zadavatele jsou uvedeny níže.
Dotaz 1:
Zadavatel požaduje možnost osazení „RDIMM/LRDIMM/NVDIMM-N“. Znamená to, že servery
mají mít možnost osazením jedním z vyjmenovaných typů nebo že musí umožnit osazení
kteréhokoliv z vyjmenovaných typů? Pro druhý případ, je požadováno, aby všechny druhy pamětí
byly osaditelné s dodanými procesory a pamětmi nebo stačí, aby server tyto paměti podporoval s
tím, že pro jejich osazení by bylo nutné vyměnit i procesory či paměti?

Odpověď 1:
Servery (základní deska) musí podporovat osazení kteréhokoliv z vyjmenovaných typů
pamětí.
Dotaz 2:
Zadavatel požaduje možnost osazení „min. 3TB v konfiguraci LRDIMM“. Je požadováno, aby
tato paměť byla osaditelná s dodanými procesory a pamětmi nebo stačí, aby server tuto kapacitu
paměti podporoval s tím, že pro využití takto velké kapacity by bylo nutné vyměnit paměti a/nebo
procesory?

Odpověď 2:
Servery (základní deska) musí podporovat osazení až 3TB RAM v konfiguraci LRDIMM.
Dotaz 3:
Je pro seriový port možné použít PCIe kartu nebo použít SOL technologii?

Odpověď 3:
Vysvětlení zadávací dokumentace

Strana
1/2

Použitá technologie není podstatná.
Dotaz 4:
Je možné místo interního slotu pro SD nahradit rychlejším M.2 rozhraním?

Odpověď 4:
Zadavatel náhradu připouští.
Dotaz 5:
Zadavatel požaduje „Min. 1x interní USB 2.0 port dostupný z předního panelu serveru“. Jeden
port nemůže splňovat obojí. Má zadavatel namysli nikoliv interní, ale zpředu dostupný port?

Odpověď 5:
Zadavatel upřesňuje požadavek na: „Min. 1x USB 2.0 port dostupný z předního panelu
serveru“.
Dotaz 6:
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek v předmětné veřejné zakázce v délce 11
kalendářních dnů, když zahájil zadávací řízení dne 11.1.2019 a lhůtu pro podání nabídek určil na
den 22.1.2019. § 54 odst. 1 ZZVZ v platném znění zadavateli však ukládá povinnost, v rámci
zvoleného zjednodušeného podlimitního řízení, stanovit lhůtu pro podání nabídek v délce nejméně
11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.
Žádáme zadavatele, aby prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to alespoň o plných 11 pracovních
dnů, tedy tak, aby mj. potenciální dodavatelé mohli využít svého práva na základě § 98 ZZVZ, tj.
aby jim bylo umožněno podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Prodlouží tedy
zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 7. 2. 2019?

Odpověď 6:
Omlouváme se, došlo k administrativní chybě při zadání lhůty pro podání nabídek.
V souvislosti s tímto zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 28.1.2019 23:59.
Na základě výše uvedených dotazů zadavatel kromě opravy lhůty pro podání nabídek nemění text
zadávací dokumentace.
Zadavatel zároveň sděluje, že veškeré informace v Zadávací dokumentaci jsou beze změny.
V Ústí nad Labem dne 21. 1. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace

Strana
2/2

