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  VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČ 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky Nákup storage infrastruktury 

 
Druh zadávacího řízení 

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky dle § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která v souladu s § 31 
zákona není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona 

 

Zadavatel sděluje na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky. 

 
Dotaz 1: K Active-Active: 

Současné storage systémy včetně těch, vyskytujících se v SPC-1 testech v top 10 používají ALUA přístup k LUN. 
Dříve panovalo přesvědčení, že asymetrický přístup negativně ovlivňuje výkon storage nebo schopnost failover. 
V současnosti z pohledu failover ani výkonu není tento požadavek opodstatněný. Chystáme se nabídnout 
konfiguraci, v které ani jeden controller nebude vytížitelný na víc jak na 20% požadovanou konfigurací disků i 
po násobném rozšíření. JE TEDY MOŽNÉ ZA TĚCHTO PŘEDPOKLADŮ MOŽNÉ NABÍDNOUT DISKOVÉ POLE S 
ALUA? 

 
Odpověď: 
Zadavatel trvá na dodání požadované technologie uvedené v zadávacích podmínkách. 

 
Dotaz 2: K tieringu: 

Automatický tiering mezi dvěma anebo třemi vrstvami zvyšuje komplexitu prostředí a v praxi jej většinou 
zákazníci raději nenasazují kvůli složitosti. Efektivita přesouvání bloků dat bývá velice nízká a je příliš závislá na 
typech dat. Dále přesun mezi úrovní tier 2 a tier 3 (SATA a SAS) má minimální resp. 

žádný efekt pro zvýšení výkonů, protože přesun dat obvykle vytěžuje pole víc, než jaký může být pozitivní dopad 
na výkon. 

Tato technologie navíc funguje s velkým zpožděním, protože analýza dat a následný přesun trvá obvykle i 
několik hodin, takže je obvyklý jev, že data, která se přesunou na SSD tier už nejsou "žhavá". MŮŽEME Z 
TOHOTO DŮVODU NABÍDNOUT TIERINGOVOU TECHNOLOGII, KTERÁ NABÍZÍ KRATŠÍ REAKČNÍ ČASY, ALE 
PŘITOM NEVYUŽÍVÁ MIGRACI BLOKŮ DAT, ALE JENOM CACHE READ/WRITE PŘÍSTUP, KDE DATA JSOU 
KOPÍROVÁNA DO SSD CACHE A NE PŘESOUVÁNA? 

 
Odpověď: 
Zadavatel trvá na dodání požadované technologie uvedené v zadávacích podmínkách. 
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Dotaz 3: Vylučujete použití TLC SSD: 

I při použití TLC technologie SSD garantujeme funkci SSD bez omezení počtu zápisů a po dobu, co je na diskové 
pole zakoupena podpora. 

Většina nových SSD technologií, které postupně nahrazují zastaralé MLC a SLC (jako 3D XPoint, TLC PCM apod.) 
jsou formou TLC, přitom SLC i eMLC disky ve většině paramatrů převyšují. Navíc pro vyšší kapacity nelze vůbec 
jiné než TLC disky koupit. V neposlední řadě garantujeme na SSD discích delší životnost než na SAS discích opět 
bez omezení použití. POKUD TEDY GARANTUJEME FUNKCI, ŽIVOTNOST I RYCHLOST NA TLC DISCÍCH PO DOBU 
ŽIVOTNOSTI DISKOVÉHO POLE POD SUPPORTEM, JE MOŽNÉ NABÍDNOUT TLC TECHNOLOGII? 

 
Odpověď: 
Zadavatel trvá na dodání požadované technologie uvedené v zadávacích podmínkách. 

 
 

 

V Praze dne 15. 11. 2017 
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