
Príloha č. 1 Opis predmetu zmluvy a Položkový rozpočet   "Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov"

Minimálne požiadavky Splnenie požiadaviek na predmet zákazky

Virtualizačný softvér VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 

hosts (Max 2 processors per host) alebo ekvivalentný
áno

pre min. 2 fyzické servery podľa špecifikácie nižšie áno

poskytuje funkcie minimálne na úrovni vCenter Server Essentials a 

ESXi, vCenter agents, Update Manager, Data Protection a High 

Availability

áno

min. 1. ročná podpora áno

Uviesť konkrétny typ virtualizačného softvéru, ktorý spĺňa 

vyššie uvedené podmienky

VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit 

for 3 hosts (Max 2 processors per host)

cena za licencie bez DPH 5 550,00 €                                                

výška DPH 1 110,00 €                                                
cena za licencie s DPH 6 660,00 €                                                

Zálohovací softvér Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket 

bundle  - Public Sector alebo ekvivalentný, určený na zálohovanie 

virtuálnych serverov s vlastnosťami rovnakými alebo vyššími ako 

uvedený program 

áno

min. 3-ročná podpora áno

Licencia na minimálne 2 fyzické servery podľa špecifikácie nižšie, 

pre minimálne 2 procesory, bez obmedzenia počtu virtuálnych 

serverov

áno

Uviesť konkrétny typ zálohovacieho softvéru, ktorý spĺňa 

vyššie uvedené podmienky

Veeam Backup Essentials Enterprise 2 

socket bundle

cena za licencie bez DPH 1 930,00 €

výška DPH 386,00 €
cena za licencie s DPH 2 316,00 €

Operačný systém Windows Server DataCenter Core 2019 alebo 

ekvivalent 
áno

licencia na obidva fyzické servery zadefinované nižšie, OLP, MVL 

alebo OEM verzia
áno

Uviesť konkrétny typ operačného systému, ktorý spĺňa vyššie 

uvedené podmienky

Windows Server Datacenter 2019 

64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 

Core

cena za licencie bez DPH 8 180,00 €                                                

výška DPH 1 636,00 €                                                

cena za licencie s DPH 9 816,00 €                                                

Databáza Microsoft SQL Server Standard Core 2017 alebo 

ekvivalentný, pre 2 virtuálne servery každý so 4 core na fyzických 

serveroch podľa špecifikácie nižšie, ku ktorej nie je potrebné 

obstarávať CAL na pripojenie klientov, OLP alebo MVL verzia

áno

Uviesť konkrétny typ databázového programu, ktorý spĺňa 

vyššie uvedené podmienky

SQLSvrStdCore 2017 OLP 2Lic NL 

Gov CoreLic 

cena za licencie bez DPH 12 200,00 €                                              

výška DPH 2 440,00 €                                                
cena za licencie s DPH 14 640,00 €                                              

Cena spolu za Virtualizačný softvér, Zálohovací softvér, Operačný 

systém a Databázu  bez DPH
27 860,00 €                                              

výška DPH 5 572,00 €                                                

Cena spolu za Virtualizačný softvér, Zálohovací softvér, Operačný 

systém a Databázu s DPH 33 432,00 €                                              

Minimálne požiadavky Splnenie požiadaviek na predmet zákazky

1 U server montovateľný do 19“ racku áno

koľajnice na montáž do racku musia byť súčasťou dodávky áno

interné pozície pre min. 8 ks diskov 2,5“ áno

min. 3 PCIe Gen3 x16 pozície áno

radič diskov SATA, SAS, SSD, podporujúci RAID0,1,5,10,50 (pri 

patričnom počte diskov)
áno

Hardvér: 2 ks server v zložení:

1 ks Softvér
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osadených min. 2 ks hot-plug read intensive SSD, každý 

s kapacitou min. 240 GB a min. 400 TBW
áno

osadená RAM min. 128 GB, podpora max. RAM min. 3 TB áno

osadený CPU s min. 16 core a výkonom na úrovni min. Xeon 

Silver 4216
áno

možnosť osadenia 2. CPU áno

redundantný (1+1) hot-plug napájací zdroj min. 750W + napájacie 

káble
áno

min. 2 x externé USB 3.0 porty na šasi áno

sieťové pripojenie min. 4 x 1 GbE a min. 1 manažovací port 

s rozhraním RJ45
áno

pripojenie na pole prostredníctvom 12 Gbps SAS alebo 16 Gbps FC
áno

súčasťou dodávky musia byť káble na pripojenie do poľa nižšie, 

dĺžka kábla min. 2 m
áno

integrovaný manažovací modul, nezávislý na operačnom systéme a 

umožňujúci na diaľku zapnúť/vypnúť server, pripojenie vzdialenej 

CD/DVD mechaniky, permanentný prístup na grafické rozhranie 

operačného systému, podpora dvojfaktorovej autorizácie prístupu, 

podpora uzamknutia/zablokovania konfigurácie servera a firmvéru

áno

časovo neobmedzená licencia umožňujúca požadované 

funkcionality manažmentu servera
áno

záruka min. 5 rokov NBD Onsite áno

Uviesť konkrétnu značku a typ serverov, ktoré spĺňajú vyššie 

uvedené podmienky
HUAWEI 1288 V5

cena bez DPH za 1 ks 11 380,00 €                                              

cena s DPH za 1 ks 13 656,00 €                                              

výška DPH 2 276,00 €                                                

cena bez DPH za 2 ks 22 760,00 €                                              

výška DPH 4 552,00 €                                                
cena s DPH za 2 ks 27 312,00 €                                              

Minimálne požiadavky Splnenie požiadaviek na predmet zákazky

max. 2U šasi s redundantným zdrojom min. 500 W + napájacie 

káble áno

koľajnice na montáž do racku áno

redundantné pripojenie na min. 4 servery prostredníctvom 12 Gbps 

SAS alebo 16 Gbps FC
áno

manažovací port min. 1 Gbps áno

hot-plug prevedenie pre min. 24 ks 2,5“ SAS diskov áno

max. manažovateľná kapacita min 3 PB (min. 276 diskov) áno

osadených min. 8 ks 2,5“ 1,2 TB 10k HDD v RAID 5 áno

integrovaný batériový záložný modul pre zabezpečenie bezpečného 

zápisu dát na disky v prípade výpadku napájania
áno

redundantné hot-plug napájacie zdroje áno

redundantné ventilátory áno

web GUI pre správu poľa áno

podpora asynchrónnej replikácie medzi poľami vrátane časovo a 

kapacitne neobmedzenej licencie na replikáciu
áno

v cene zahrnuté všetky licencie na použitie a správu poľa rovnako 

aj pre jeho budúcu rekonfiguráciu, doplnenie či rozšírenie
áno

minimálne 5-ročná NBD Onsite záruka áno

Uviesť konkrétnu značku a typ diskového poľa, ktorý spĺňa 

vyššie uvedené podmienky
HUAWEI OceanStor 2600 V3

cena bez DPH za 1 ks 19 180,00 €
výška DPH 3 836,00 €                                                
cena s DPH za 1 ks 23 016,00 €                                              

CELKOVÁ CENA SPOLU bez DPH 69 800,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA DPH
                                          13 960,00 € 

CELKOVÁ CENA SPOLU s DPH                                           83 760,00 € 

ceny sa uvádzajú v mene EUR

1 ks Diskové pole na pripojenie k serverom vyššie v zložení:
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Miesto:Trnava Za predávajúceho : Ing. Marek Piaček, generálny riaditeľ konajúci na základe plnej moci

Dátum:......................Pečiatka a podpis:..........................................................................................................................

Platca DPH áno - nie* 

Ceny sú uvedené v mene EUR

*nehodiace prečiarknuť

Prehlasujeme, že nami stanovená cena obsahuje celý uvedený predmet zákazky podľa stanoveného opisu zákazky s 

požadovanými parametrami
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