Poptávkové řízení na síťového úložiště typu NAS
Prosíme tímto o nabídku 2 kusů NAS úložišť, jejíchž cílem je ukládání objemných a nekritických dat, a které
budou geolokačně oddělené a provázané v módu aktiv-aktiv, respektive replikací dat mezi oběma NAS
zařízeními pomocí interních SW nástrojů NAS zařízení. Jako součást poptávky není požadována instalace a
konfigurace zařízení. Všechny nabízené komponenty musí být uvedeny v kompatibilních zařízení na
stránkách výrobce.
Prosíme o cenovou nabídku konkrétního NAS zařízení, v konkrétní konfiguraci:
QNAP TS-EC1680U R2

Druh
zařízení
NAS
RAM

Model

Počet Nabídková cena
kusů (bez DPH)
2
6*

QNAP - TS-EC1680U R2
QNAP 8 GB memory 1600 MHz (RAM-8GDR3-LD1600)
HDD
Seagate IronWolf PRO – 10TB
32
SSD (cache) Samsung SSD 860 EVO, 1TB (mSATA)
4
Nabídková cena celkem:

*Předpoklad defaultního osazení obou NAS zařízení 2x2GB modulem. Předpoklad je, že primární produkční NAS bude operovat
s 32 GB RAM (tedy 4x8GB modul), a sekundární redundantní NAS bude operovat s 20 GB RAM (tedy 2x2GB a 2x8GB moduly).

Minimální konfigurace NAS zařízení:
• 2x 10GbE port
• 4x 1GbE port
• Podpora SSD cache
• 2x M.2 mSATA slot pro SSD cache
• Min. 1x PCI-e rozšiřující port
• Rozšířitelné řešení (možnost diskových expanzí formou připojení dalšího šasí)
• Procesor serverového typu, min. 4 fyzická jádra
• Min. 4 sloty pro DDR3, nebo DDR4 moduly, podpora modulů o velikosti min. 8GB / per slot
• Min. 16 pozic na 3,5“ SATA 6Gbps/3Gbps HDD
• Podpora až 12TB 7,2k SATA 6Gbps/3Gbps HDD
• Podpora hot-swap výměny disků
• Podpora škály RAID (min. 1,5,6)
• Podpora replikace dat na druhou jednotku NAS (geolokační záloha) v reálném čase
• 3U rackové provedení
• Redundantní napájení (2x230V)

Kompletní cenové nabídky na toto poptávkové řízení prosím zasílejte na adresu
verejne.zakazky@metropolnet.cz, nebo písemně na adresu společnosti, a to nejpozději do
čtvrtka 21.6.2018, 10:00.
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