Příloha č.1 ZD DNS na dodávky ICT

DNS na dodávky ICT -03-2018
Kód

1

Název položky

Minimální požadované specifikace

Server pro montáž do chassis - čtvrtinová velikost, připojení do chassis
Dell PowerEdge FX2
Procesor: 1x min. šestijádrový procesor s výkonností dle nezávislé metriky
Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) min. 6900 bodů
Operační paměť: 64GB RAM RDIMM
Síťové rozhraní: min. 2x porty 10 Gb/s, rozhraní SFP+
Modulární čtvrtinový Interní úložiště: min. 2x 200GB SSD MLC
Management: management serveru nezávislý na operačním systému s
blade server pro
chassis
dedikovaným USB či SD úložištěm o min. kapacitě 8GB (data na úložišti musí
být dostupná i v případě výpadku interních disků či flash pro hypervisor)
poskytující připojení ke stávajícímu centrálnímu managementu
Servisní podpora: servis a zajištění oprav garantovaný výrobcem zařízení v
místě instalace zařízení do druhého pracovního dne od nahlášení závady
(Next Business Day), min. na 5 let
Kabeláž: 2x propojovací síťový kabel SFP+, délka min. 1m

Počet
ks

2

Výrobce a typ
nabízeného
zboží

Specifikace nabízeného zboží

Cena za 1
jednotku bez
DPH

Celková nabídková
cena za položku
bez DPH

PowerEdge
FC430 Server
Node

Server pro montáž do chassis - čtvrtinová velikost, připojení do chassis
Dell PowerEdge FX2
Procesor: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T
(85W) Max Mem 1866MHz, výkonnost dle nezávislé metriky Passmark
CPU Mark (www.cpubenchmark.net) 6200 bodů
Operační paměť: 64GB RAM RDIMM
Síťové rozhraní: min. 2x porty 10 Gb/s, rozhraní SFP+
Interní úložiště: 2x 200GB SSD MLC
Management: management serveru nezávislý na operačním systému s
dedikovaným USB či SD úložištěm o kapacitě 16GB (data na úložišti
musí být dostupná i v případě výpadku interních disků či flash pro
hypervisor) poskytující připojení ke stávajícímu centrálnímu
managementu
Servisní podpora: servis a zajištění oprav garantovaný výrobcem
zařízení v místě instalace zařízení do druhého pracovního dne od
nahlášení závady (Next Business Day), na 5 let
Kabeláž: 2x propojovací síťový kabel SFP+, délka min. 1m

86 495,00 Kč

172 990 Kč

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky bez DPH

Celková nabídková cena za
veřejnou zakázku bez DPH

Maximální
možná cena
položky bez
DPH

Žadatel o
položku

174 380,00 Kč

174 380,00 Kč

172 990,00 Kč

Příkazce
operace

Zakázka

Umístění
Pracovi majetku číslo
ště
místnosti

Místo doručení;
kontakní osoba

