
Příloha č.1: Dodávka školního serveru a aktivních síťových prvků 

Dodávka aktivních a pasivních prvků pro metalickou a optickou kabeláž ks

Rack - Stojanový rozvaděč 42U (š)600x(h)800 1

19" police A1 s perforací 550mm, max. zatížení až 40kg 1

19" Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP 2

19" 1U průchozí panel s kartáčem 1

Patch kabel cat5e UTP 3m 24

Aktivní prvek -  Switch Smart managed, Layer 2: L2 switchin, 24x 1GBit RJ45 + 2x SFP 1000, Bez 

ventilátorů, montáž do 19“ racku, doživotní záruka
4

Aktivní prvek - Switch - L3 switch vč. Managementu, 24x 100/1000 RJ45 + 4 Combo100/1000 + 

2x slots pro 10GbE modul, Layer 3 routing, IRF stohování, montáž do 19“ racku, doživotní záruka
2

1G SFP LC SX Transceiver - originál výrobce aktivních prvků 8

19" napáj.panel  8x230V, vč. Přepěťové ochrany 1

Dodávka, montáž a vyzbrojení datového rozvaděče 1

Montáž aktivních prvků do podružných datových rozvaděčů

Zapojení stávající datové kabeláže do aktivních prvků, nastavení managementu aktivních prvků

integrace

Server vyhovuje následujícím standardům a podporuje: ACPI 2.0b, PCIe 3.0, PXE, WOL, Microsoft® Logo 

certification, USB 3.0, USB 2.0, Energy Star, ASHRAE A3/A4, EUFI

Server včetně instalace OS, virtualizačního prostředí, migrace, integrace a dodávky 

instalace  zálohovacího systému

Integrace do standardního 19” rozvaděče s osazenou výškou max. 2U. Montážní kolejnice vč. kabelového ramene a 

spojovací materiál musí být součástí dodávky

Min. 3x PCIe slot s možností rozšíření na 6 PCIe slotů. Případné rozšíření PCIe slotů musí umožnit osazení min. 2x 

PCIe x16 a 4x PCIe x8

Napájení musí být realizováno dvojicí nezávislých, redundantních napájecích zdrojů o výkonu min. 500W, účinností 

min. 94%, vyměnitelných za chodu

Server disponuje integrovanou grafickou kartou podporující rozlišení min. 1280x1024 bodů při 32 bitové barevné 

hloubce a 1920x1200 bodů při 16 bitové barevné hloubce

Virtualizační nástroj plně kompatibilní s platformou operačních systémů vhodný pro instalaci šesti virtuálních 

prostředí. Požadujeme plně kompatibilní nástroj co do vlastností a možností se stávajícím prostředím, které je 

provozováno na platformě VMWARE

Server musí být podporován operačními systémy Microsoft Windows Server a Vmware

Osazení minimálně dvěma procesory, každý minimálně se šesti jádry a min. 2,5 MB L3 cache na každé jádro. 

Výkon procesoru musí být nejméně 9900 bodů dle hodnocení PassMark

Paměť RAM min. 80 GB typu DDR4. Server umožňuje detekovat a hlásit případné osazení jinou, nežli originální 

pamětí dodávanou výrobcem.

Server musí disponovat min. 8 šachtami pro osazení interních, 2,5“ SFF hot-plug pevných disků s možností rozšíření 

min. na 16 šachet.

min. 1x optická jednotka DVDRW

Server musí umožňovat osazení Enterprise SAS 12Gb pevnými disky s kapacitou

300/450/600 GB 15krpm, Enterprise SAS 12Gb pevnými disky s kapacitou 300/600/900/1200/1800 GB 10krpm, 

Near-line SAS 1/2 TB 7,2krpm, SATA 6G disky s kapacitou 500/1000/2000 GB 7,2krpm a SSD 

80/120/200/240/400/480/800/960/1600 GB

Server musí být vybaven integrovaným řadičem pevných disků bez obsazení PCIe slotu. Řadič musí podporovat 

RAID RAID 0,1,10,5,50,6,60 pro min. 8 připojených disků.

min 1Gb čtyřportový síťový Ethernet adaptér s rozšířenými funkcemi Large Send offload capability, TCP checksum 

and segmentation, VLAN tagging, MSI-X, Jumbo frames, IEEE 1588 a funkcemi virtualizace jako VMware 

NetQueue a Microsoft VMQ

min. 4x 300GB 12G SAS 15K 2.5in 

min. 4x 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD

Operační systém plně kompatibilní se stávajícím protředím, které je provozováno na platformě Windows server. 

Požadujeme dostatečný počet licencí ve verzi min. 2012 s možností instalace celkem šesti virtuálních prostředí.

Základní nástroje, agenti pro instalaci, nasazení a údržbu musí být vestavěnou součástí serveru.

Integrovaný management musí umožňovat hlášení hardwarových událostí přímo výrobci nebo autorizovanému 

servisnímu partnerovi pro automatizované zajištění servisu

Vzdálená správa nevyžaduje instalaci agenta do prostředí operačního systému (Agentless Management)

Aplikace pro vzdálenou správu s použitím mobilních zařízení na platformě Android a Apple IOS

Je požadována kompletní dodávka, montáž, zapojení a oživení serveru, včetně začlenění do stávajícího virtuálního 

prostředí a kompletní migrace dat a systémů.

Na dodaný server požadujeme záruku v minimální délce 5 let, se zahájením opravy následující pracovní den. Časové 

okno hlášení závad požadujeme v režimu 24x7. Podpora je požadována v českém jazyce. Možnost hlášení závad 

prostřednictvím telefonické linky, e- mailu a webového formuláře.

Součástí poskytované podpory je i právo na nové verze firmware a licencovaných SW nástrojů a funkčností po celou 

doby jejího poskytování

Součástí dodávky bude i zaškolení administrátora v obsluze serverového prostředí min. v rozsahu jednoho školícího 

dne

materiál
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Je vyžadována kompatibilita s operačními systémy Microsoft Windows Server 2008 a vyšší, VMware vSphere 5 a 

vyšší.

Požadujeme dodání licence zálohovacího software pro kompletní zálohování produkčního virtuálního prostředí

Software musí umožňovat případné rozšíření o zálohování fyzických serverů

Dodaná licence nesmí být omezena objemem zálohovaných dat ani počtem zálohovaných serverů

Software umožňuje bezagentové (agentless) zálohování virtualizačních platforem Vmware a Microsoft Hyper-V

Software musí umožňovat konverzi poslední zálohy do okamžitě spustitelného a konzistentního stavu. Musí být 

podporována konverze V2V (vč. konverze VMware vSphere vs. Microsoft Hyper-V) a P2V

Software musí umožňovat začlenit do zálohování i uživatelské stanice

Je požadována kompletní dodávka, rozšíření diskové kapacity a instalace zálohovacího software. Vytvoření 

zálohovacího plánu, začlenění provozovaných serverů do zálohovacího schématu, provedení zkušebních záloh a 

ověření jejich konzistence.

Na dodané softwarové licence je vyžadována podpora výrobce po dobu trvání min. 12 měsíců. Tato podpora musí 

zahrnovat zejména technickou podporu (helpdesk, aktualizace a opravy) a možnost přechodu na novou verzi 

software, bude-li během tohoto období vydána.

Zálohování

Instalace zálohovacího 

software
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