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Poptávka na rozšíření diskového prostředí IBM DS4800 (1815-88H) 

1. Zveřejnění poptávky a podávání nabídek: 

Poptávka bude zveřejněna na adrese gem.b2bcentrum.cz včetně kompletních požadavků. Na této 

adrese je možné podávat nabídky a to od 17.6.2010 do 22.6.2010. 

2. Kvalifikační předpoklady: 

 Z důvodu zajištění funkčnosti se stávajícím diskovým prostředím musí mít dodavatel platné 

certifikace IBM Certified Systems Expert - DS4000 Technical a IBM Certified Specialist - 

Distributed Systems Storage Solutions. Pro připojení do sítě SAN NK musí mít platnou 

certifikaci Brocade Certified Fabric professional (min. 4G). Kopie certifikátů musí být součástí 

nabídky. 

 Instalace bude provedena odborně vyškolenou a certifikovanou osobou, která má výše 

uvedené certifikace. 

 Všechny dodané komponenty musí být určeny pro český trh. Tato skutečnost musí být 

potvrzena výrobcem zařízení a toto potvrzení musí být součástí nabídky. 

 Všechny dodané komponenty musí být nové. 

3. Termín, způsob dodání a instalace: 

Dodání HW musí proběhnout do 35 dní od vyhlášení výsledků a to na místo instalace – DC 

Hostivař Národní knihovny ČR, Sodomkova 2, Praha 15. Instalace dodaných komponent musí 

proběhnout do 12 dní od dodání a to v pracovní době mezi 10:00 a 18:00. 

4. Platební podmínky: 

Platba bude uhrazena fakturou s minimálně 21 denní splatností od data vystavení. Cena je splatná po 

poskytnutí sjednaného plnění. Faktura může být vystavena až po dodání a instalaci komponent a 

podpisu akceptačního protokolu, což bude potvrzeno objednatelem v akceptačním protokolu, že 

dodané plnění je bez vad a nedodělků a byly provedeny úspěšné testy 

5. Akceptační protokol musí obsahovat: 

 kopie dodacích listů v příloze, 

 záznam o provedení úspěšného testu nově dodaného diskového pole (připojení k SAN NK, 

konfigurace raid polí a logických disků a mapování k serverům NK na architektuře x86). 

6. Specifikace poptávky: 

 Nový diskový Controller (dvojitý). 

 Minimálně 8 GB cache memory na celý diskový Controller rozšiřitelný na minimálně 64 GB. 

 Minimálně 8 host portů 8Gbps FC pro připojení do SAN FC na celý diskový Controller. 

 Minimálně 4 host porty iSCSI 1Gbps pro připojení do LAN na celý diskový Controller. 

 Minimálně 16 drive portů 4Gbps FC na celý diskový Controller pro připojení diskových 

expansí. 
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 Všechny porty musí být osazeny odpovídajícími SFP moduly LC a musí být dodán odpovídající 

počet originálních LC-LC patch kabelů pro připojení diskového pole do SAN sítě NK minimálně 

8 host porty celkem a pro připojení uvedeného počtu expansních modulů. 

 Je požadována plná kompatibilita s funkcí Enhanced Remote Mirror stávajících diskových polí 

IBM DS4800 (1815-88H). Obě disková pole musí být schopná využít tuto funkcionalitu na 

novém diskovém poli (musí být podporováno IBM) a nové diskové pole musí být schopné 

využít tuto funkcionalitu na stávajících diskových polích IBM DS4800 (1815-88H). 

 Diskový Controller musí podporovat RAID 6, 5, 3, 10, 1, 0 – všechny musí v dodané 

konfiguraci fungovat. 

 Výpočet RAID musí probíhat prostřednictvím hardwarového chipu (typ XOR). 

 U diskového pole musí týt obsaženy host kity pro Linux servery na x86 architektuře a 

Windows servery na x86 architektuře. 

 Diskové pole musí podporovat funkcionalitu pro storage partitioning s minimálním počtem 8 

partitions dodaných v konfiguraci a rozšiřitelným na minimálně 512. 

 Diskový Controller a rozšiřující expansní moduly musí mít napájecí zdroje s certifikací 80Plus. 

 Konfigurace diskového pole musí být rozšiřitelná na minimálně 480 disků na diskový 

Controller a uvedená konfigurace musí mít výšku ≤ 42 U rozvaděče. 

 Požadovaná konfigurace diskové kapacity je 20x 2TB 3,5“ SATA disků v 4U expansím modulu 

s rozšiřitelností minimálně na 60 disků na 4U expansí modul. Všechny disky musí být 

vyměnitelné za provozu a jejich výměna nesmí ovlivnit běh disků ostatních. Celkem jsou 

požadovány 2 expansní moduly. 

 Diskové pole musí být podporováno SW IBM TotalStorage Productivity Center verze 

minimálně 3.3.2, která je používaná v NK. 

 Záruka na dodané komponenty a instalaci musí být minimálně v délce 12 měsíců od podpisu 

akceptačního protokolu, pokrývající 24hodin denně a 7dní v týdnu se 4 hodinovou odezvou v 

místě instalace. 

 Spolu s diskovým polem bude dodán kontrolní skript pro dohledový systém Nagios 3 NK a 

musí v prostředí NK plně fungovat (minimálně kontrola stavu celého diskového pole a stavu 

raid svazků). 

 Na webu výrobce musí být veřejně dostupná webová aplikace pro zjištění stavu záruky a 

pozáručního servisu jednotlivých komponent diskového pole. 

 Dodávané diskové pole musí být otestováno na nezávislém portálu 

www.storageperformance.org. Výsledky testů nesmí být starší než 5 měsíců před podáním 

nabídky a budou součástí nabídky jako příloha. 

7. Pozáruční servis musí být dostupný formou samostatných balíčků na komponenty diskového 
pole (diskový Controller a expansní moduly). Cena za balíček pokrývající 24hodin denně a 
7dní v týdnu se 4 hodinovou odezvou v místě instalace nesmí překročit 200 000 Kč bez DPH 
za 12 měsíců na diskový Controller a 100 000 Kč bez DPH za 12 měsíců na 4U expansní modul 

8. Všechny ceny musí být uvedeny včetně DPH. 

http://www.storageperformance.org/

