
   

 

PnČ - 37_2017_Pronájem diskového pole strana 1 ze 2 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 37-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Pronájem diskového pole 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-259438975 / 28190 

Katalogový list  ISZR20  

Datum podání 20. 10. 2017 

Priorita Rychle 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prost ednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované zm ny 

Pronájem diskového pole v konfiguraci: 

- dvě pole HPE 3PAR 8400 p ipojitelné na FC se dvěma až čty mi nody a RAW kapacitou disk  na 
jedno pole 28,8T (výsledná kapacita po RAID konfiguraci bude od 7-12T) 

- rozši itelné o další police na disky (6ks polic a možnost vložení dalších 80ks SSD/SAS disk ). Po 
p idání dalších 2nod  pak ještě možnost rozší ení o dalších 9 polic a 108 disk . 

Součástí ceny za pronájem bude i instalace a konfigurace do prost edí ISZR a nastavení systému 
ISZR pro užití tohoto pole. 

Pronájem bude na 4 roky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 s platbou 1x za rok na začátku roku (platba 
na rok 2018 by proběhla již v prosinci 2017). 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

Poskytovatel zajistí: 

- instalaci a konfiguraci diskových polí do prost edí ISZR a nastavení systému ISZR pro užití 
tohoto úložného prostoru pro VM 

- provoz diskových polí na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky ISO 20000 a ISO 27001 
a zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby. 

 

 

4. Odhad pracnosti 
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Činnost 

Instalace a konfigurace diskových polí, nastavení ISZR, poskytnutí diskových 
polí na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Poskytnutí diskových polí na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Poskytnutí diskových polí na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

Poskytnutí diskových polí na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

Celkem 

Celková cena: 3 960 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Instalace a konfigurace diskových polí do prost edí ISZR a nastavení systému ISZR pro užití těchto 
polí proběhne v pr běhu prosince 2017 tak, aby byl provoz rozší ené úložného prostoru pro VM 
zajištěn od 1. 1. 2018. 

Nájem diskových polí bude na 4 roky, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 s platbou 1x ročně vždy 
v prosinci za nadcházející rok (Tedy platba na rok 2018 proběhne v prosinci 2017). 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bude upravena provozní dokumentace. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Není relevantní 

8. Požadavky na součinnosti   
SZR: Odsouhlasení rizikové činnosti C na produkčním prost edí po dobu instalace diskového pole. 

9. Výstupy zm nového požadavku 

Žádné. 

 

 Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel) 

Jméno 

Datum 24. 10. 2017 24. 10. 2017 

Podpis   

 


