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„Zajištění servisu síťových prvků“
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

I.
PŘEDMĚT
Předmětem veřejné zakázky jsou:
1. Poskytování servisních služeb (opravy, úpravy) pro síťové prvky, které jsou definovány v Příloze č. 1.
2. Poskytování dalších služeb (údržba, profylaxe, odborné konzultace) pro síťové prvky, které jsou
definovány v Příloze č. 1.
3. Zajištění služby ServiceDesk v režimu 24x7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) včetně systému
aktivního monitoringu siťových prvků uvedených v Příloze č. 1. Součástí je i vyhodnocování a reporting.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód: 32413100-2 Síťové routery
32420000-3 Síťová zařízení
50312300-8 Opravy a údržba zařízení datové sítě
72315000-6 Správa a podpora datových sítí
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona ve výši
8.000.000,- Kč bez DPH (tzn. 2.000.000,- Kč bez DPH za 1 rok).

II.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Poskytování servisních služeb (opravy, úpravy) pro síťové prvky
Zadavatel požaduje dále uvedené servisní služby poskytované dodavatelem, které zahrnují opravy a
úpravy síťových prvků uvedených v Příloze č. 1 tak, aby byl zajištěn nepřetržitý a spolehlivý chod
těchto síťových prvků.
Opravy – znamenají provedení opravy nefunkčních síťových prvků nebo jejich části podle požadavků
pracovníků zadavatele, tzn. odstranění vzniklé závady. Závažnost havárie určují pracovníci zadavatele,
přičemž zohlední závažnost havárie zejména z hlediska počtu zaměstnanců zadavatele, kterým závada
tvoří překážky v práci. Jsou definovány dvě kategorie závad:
Kategorie 1 – závažná havárie
Kategorie 2 – méně závažná havárie
Jsou požadovány následující minimální parametry služby:
Hlášení závady

7x24 (Po-Ne 0.00-24.00)

Reakční doba – Kategorie 1
Reakční doba – Kategorie 2

Do 6 hod.
Do 12 hodin

Odstranění závady – Kategorie 1
Odstranění závady – Kategorie 2

Do 12 hod.
Do 24 hodin
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Doba servisu

7x24 (Po-Ne 0.00-24.00)

Za zahájení prací na odstranění závady (reakční doba) se považuje buď zahájení prací vzdáleným
přístupem (bude-li to technicky možné) nebo okamžik, kdy servisní technik dodavatele dorazí do místa
sídla zadavatele.
Úpravy - znamenají provedení plánovaných úprav síťových prvků podle požadavků pracovníků
zadavatele. Jedná se například o rekonfigurace aktivních prvků, provedení upgrade/update firmware
aktivních prvků (na základě licenčních podmínek výrobce zařízení), analýzu topologií, aktivní
monitoring atd. Předpokládaný rozsah jsou 4 hodiny za "každý" měsíc. Tento údaj je informativní, pro
účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele
nesankciovat za menší ani větší rozsah.
2. Poskytování dalších služeb (údržba, profylaxe, odborné konzultace) pro síťové prvky
Zadavatel požaduje dále uvedené služby poskytované dodavatelem, které zahrnují údržbu a odborné
konzultace pro oblast síťových prvků uvedených v Příloze č. 1.
Jsou požadovány následující minimální parametry služby:
Údržba – v rámci údržby (profylaxe) budou prováděny preventivní prohlídky servisovaných zařízení v
rozsahu 7 hodin měsíčně. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI
zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankciovat za menší ani větší rozsah. Při
prohlídce bude provedena kontrola funkčnosti (diagnostika, prohlídka logů a systémových hlášení,
kontrola ventilátorů), otestování zařízení (dle možností restart a opětovný náběh do funkčního stavu) a
vyčištění prvků a daného rozvaděče. Termín provedení každé preventivní prohlídky bude domluven a
odsouhlasen zadavatelem. Po provedení preventivní prohlídky bude sepsán protokol, ve kterém
dodavatel uvede zjištěné skutečnosti a provedené úkony.
Odborné konzultace – v rámci odborných konzultací dodavatel bude poskytovat zaměstnancům
zadavatele konzultace a poradenství ohledně konfigurace a provozu datové sítě v prostorách
zadavatele, a to v rozsahu 10 hodin měsíčně. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné
zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankciovat za menší
ani větší rozsah. Doba pro poskytnutí konzultací je požadována v režimu 5x8 (Po-Pa 8.00-16.00).
Dodavatel bude dále poskytovat pracovníkům zadavatele nonstop hot-line poradenství (telefonicky,
faxem, e-mailem) při řešení provozu, problémů a závad síťových prvků, a to v rozsahu 4 hodin
měsíčně. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací
dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankciovat za menší ani větší rozsah.
3. Zajištění služby ServiceDesk v režimu 24x7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) včetně systému
aktivního monitoringu siťových prvků, vyhodnocování a reporting
Pro účely hlášení závad a požadavků na opravy, úpravy, údržbu a odborné konzultace zajistí uchazeč
elektronickou (formou WWW) službu ServiceDesk v režimu 24x7 (po dobu 24 hodin denně a 7 dní
v týdnu).
Správa a provoz ServiceDesku musí být prováděna v souladu s mezinárodně uznávanými standardy
na provoz a řízení služeb, minimálně v rozsahu definovaném normami ISO/IEC 20000:2005, ISO/IEC
27001 a ISO 27799.
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Softwarové či jiné nástroje pro podporu provozu a řízení požadovaných služeb (například dohledové a
automatizační systémy, autorizační systémy a systémy pro správu identit, systémy pro řízení a evidenci
změn, apod.), pomocí kterých bude výše uvedené zajišťováno, musejí pokrývat všechny spravované
komponenty – tj. musejí obsahovat kompletní databázi spravovaných síťových prvků a služeb včetně
všech vazeb – a musejí být vzájemně provázány.
Musí být dále umožněno pro všechny relevantní parametry služeb jejich automatické měření,
vyhodnocování a dokladování jejich správnosti.
Součástí plnění ServiceDesk je zajištění nepřetržitého monitoringu síťové konektivity pro proaktivní
řešení potenciálních problémů a jeho návaznost na další nástroje pro podporu provozu a řízení
požadovaných služeb tak, aby byly automatizovaně a auditovatelně zajištěny vstupy mj. pro Event
management, Incident management a Problem management.
Součástí plnění ServiceDesk musí být dále i pravidelný reporting, který:
- bude v souladu s uvedenými normami
- bude podchycovat a vykazovat vazby v síťovém prostředí.
- bude umožňovat kontrolu požadovaných parametrů v rámci jednotlivých služeb
- bude otevřený pro změny reportů v souladu s dodatečně definovanými požadavky
- bude integrální součástí nástrojů pro řízení požadovaných služeb
Uchazeč je povinen uvést za účelem hodnocení své nabídky dostatečně konkrétní údaje. Údaje, které
uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného
plnění smlouvy. Uchazeč je povinen zapracovat shora uvedené údaje, které mají být předmětem
hodnocení, rovněž do návrhu smlouvy.

III.
DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ
Začátek plnění veřejné zakázky bude realizován do 2 týdnů od data uzavření smlouvy, smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou. Místem plnění jsou následující pracoviště Fakultní nemocnice Brno:
Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV), Jihlavská 20, 625 00, Brno - Bohunice
Pracoviště dětské medicíny (PDM), Černopolní 9, Brno – Černá pole
Pracoviště reprodukční medicíny (PRM), Obilní trh 11, Brno – střed

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena plnění předmětu této zakázky bude zadavatelem hrazena paušálně ve formě pravidelných
měsíčních plateb na základě daňových dokladů - faktur, vystavených dodavatelem do 5ti kalendářních
dnů po konci měsíce. Faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu bude vystavena k poslednímu
pracovnímu dni příslušného měsíce a její splatnost bude minimálně 90 dnů.
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy
a musí na ní být uvedena smlouvou stanovená cena a lhůta splatnosti, jinak je zadavatel oprávněn ji
vrátit uchazeči k přepracování či doplnění. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení
opravené faktury zadavateli.
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její zvýšení bude možné jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
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V.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Návrh smlouvy musí být vyhotoven na základě platných soukromoprávních předpisů a musí být
v souladu s požadavky zadavatele, jež jsou uvedené v této zadávací dokumentaci. Nesplnění těchto
požadavků je důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím
řízení.
Návrh smlouvy musí zejména obsahovat:
1. Identifikaci smluvních stran
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede identifikaci zadavatele dle údajů uvedených v záhlaví
úvodní strany této zadávací dokumentace
b. dodavatel v návrhu smlouvy uvede identifikaci dodavatele - obchodní firma, jméno nebo
příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, zastoupení, emailový a telefonní
kontakt, bankovní spojení, číslo účtu, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně
spisové značky, případně údaje o zápisu do jiné evidence, v níž je dodavatel zapsán
2. Předmět smlouvy
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede závazky smluvních stran k plnění předmětu veřejné
zakázky a podmínky poskytování plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami (včetně odkazu na nabídku dodavatele a zadávací podmínky
zadavatele)
3. Cenu
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede nabídkovou cenu zpracovanou dle čl. VI této
zadávací dokumentace
4. Platební podmínky
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede platební podmínky dle čl. IV této zadávací
dokumentace
5. Dobu plnění
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede dobu a místo plnění dle čl. III této zadávací
dokumentace
6. Ostatní závazky a garance uchazeče
a. dodavatel se v návrhu smlouvy zaváže udržovat po dobu platnosti této smlouvy
v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu na částku min. 5.000.000,- Kč, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
7. Sankce
a. smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění poruchy je 1 000,Kč vč. DPH za každou započatou hodinu prodlení. V ostatních případech prodlení
dodavatele smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové výše měsíční platby vč. DPH za
každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu škody, který lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu. Zadavatel si vyhrazuje právo na
určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné
pohledávce dodavatele vůči zadavateli.
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b. úroky z prodlení se splatností daňového dokladu v maximální výši 0,01 % z celkové
dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení

8. Možnost ukončení smluvního vztahu
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede možnost vypovědět smlouvu (i bez uvedení důvodu)
oběma smluvními stranami dle čl. III této zadávací dokumentace
9. Společná, závěrečná a jiná ustanovení
a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací
týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi dodavatelem a zadavatelem z této
smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
obchodním tajemství se nepoužije.
b. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti
s touto smlouvou, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. Pokud se
stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran
obrátit na obecný soud ČR. Vztahy z této smlouvy mezi smluvními stranami se řídí
právem ČR.
c. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být
učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou
součástí této smlouvy.
d. dodavatel v návrhu smlouvy uvede veškerá ostatní společná, závěrečná či jiná
pravidelná ustanovení vyskytující se v obdobných smluvních typech
10. Podpis
a. vlastnoruční podpis osoby prokazatelně oprávněné jednat jménem či za dodavatele
Návrh smlouvy nesmí obsahovat:
- jakákoliv ustanovení omezující, vylučující či jinak podmiňující oprávnění zadavatele vyplývající
z této dokumentace
Do smlouvy je třeba zapracovat nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele!

VI.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená uchazečem v jeho nabídce a bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s řádným plněním veřejné zakázky (např. poplatky, vedlejší náklady, cestovní náklady,
práce servisních techniků apod.).
Nabídková cena bude uvedena jako:
a) cena za poskytování servisních služeb na 1 měsíc ve skladbě: cena za 1 měsíc bez DPH, sazba a
výše DPH, cena za 1 měsíc včetně DPH.
b) cena za poskytování servisních služeb na 1 rok ve skladbě: cena za 1 rok bez DPH, sazba a výše
DPH, cena za 1 rok včetně DPH.
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c) cena za poskytování servisních služeb na 4 roky ve skladbě: cena za 4 roky bez DPH, sazba a
výše DPH, cena za 4 roky včetně DPH.
Jako hodnotící kritérium pro potřeby hodnocení nabídek v rámci této veřejné zakázky zadavatel
považuje nabídkovou cenu zpracovanou dle písmene c).
Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách.

VII.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
•

seznam osob (právnických či fyzických), kterým dodavatel poskytoval či poskytuje výše
uvedené či odpovídající služby, včetně uvedení jmen zaměstnanců či osob v jiném vztahu
k dodavateli, které se na těchto zakázkách podílely a budou se podílet i na plnění této veřejné
zakázky

Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!
Zadavatel si vyhrazuje právo
• upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem
• v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem
• neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky
nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad
rámec požadavků zadavatele
• upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které
nenaruší obsah předmětu smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se
zadávacími podmínkami této veřejné zakázky

VIII.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné formě a jedné
kopii v datové formě (na CD ROM ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po dohodě se
zadavatelem), obé bude vloženo do obálky označené slovy „Veřejná zakázka – Zajištění servisu
síťových prvků - VLASTNÍ NABÍDKA“.
Struktura NABÍDKY:
obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to zejména obchodní firmu nebo
název (jméno a příjmení), sídlo (bydliště či místo podnikání), právní formu, IČ, DIČ, bankovní
spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností,
internetovou adresu apod.
smlouva uvedená v kapitole V. Obchodní podmínky podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za uchazeče
cenová nabídka
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NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé
strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová
podoba) nabídky bude rozhodující znění originálu nabídky.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE. KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále v samostatné
obálce označené slovy „Veřejná zakázka – Zajištění servisu síťových prvků - KVALIFIKACE“.

IX.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je
nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona.
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit zadavateli
v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele.
Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti,
poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu
(https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Plocová, právník Oddělení právních věcí FN Brno.

X.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.

XI.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta:
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 15. 5. 2012 do 11:00 hod.
Místo:
poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí - úsek
veřejných zakázek, dveře č. 309, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště
medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
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Otevírání obálek:
otevírání obálek proběhne dne 16. 5. 2012 v 10:30 hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti
Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny
dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše
jedna osoba za každého uchazeče) pověřeni na základě plné moci, která bude předložena před
otevíráním obálek

V Brně dne 29. 3. 2012

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Plocová, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: katerina.plocova@fnbrno.cz
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Příloha č. 1 – Specifikace síťových prvků

Bohunice rozvaděč B.L04
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C6509-E

SAL09412JRK

Catalyst 6500 9-slot Chassis System

1

WS-X6416-GBIC

SAL09347ZT9

16 port 1000mb GBIC ethernet

1

WS-X6516A-GBIC

SAL1034Z85G

SFM-capable 16 port 1000mb GBIC

1

WS-SUP720-3B

SAL0942398B

2 ports Supervisor Engine 720

1

WS-SUP720

SAL09433RAJ

MSFC3 Daughterboard

1

WS-SUP720-3B

SAL1032XD7H

2 ports Supervisor Engine 720

1

WS-SUP720

SAL1031WXHC

MSFC3 Daughterboard

1

WS-C6K-VTT

SMT0934A877

VTT FRU 1

1

WS-C6K-VTT

SMT0934A403

VTT FRU 2

1

WS-C6K-VTT

SMT0934B690

VTT FRU 3

1

WS-C6000-CL

SMT0849F122

C6K Clock FRU 1

1

WS-C6000-CL

SMT0850Y007

C6K Clock FRU 2

1

WS-CAC-3000W

AZS094202BE

AC power supply, 3000 watt 1

1

WS-CAC-3000W

SNI1030AW0V

AC power supply, 3000 watt 2

Bohunice rozvaděč B.Z01a
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C4507R

FOX093401MM

WS-C4507R 7slot switch

1

WS-X4306-GB

JAE0944PHGP

1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports

1

WS-X4306-GB

JAE1001TBU6

1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports

1

WS-X4306-GB

JAE0952SRQ5

1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports

1

PWR-C45-1300ACV

SNI0945ARBX

Power Supply 1“, DESCR:“Power Supply (AC
1300W)

1

PWR-C45-1300ACV

SNI0945AR9G

Power Supply 2“, DESCR:“Power Supply (AC
1300W)

1

WS-X4597

NWG093205CR

FanTray
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Bohunice rozvaděč B.T01
ks

P/N

S/N

Popis

1

CISCO2821

FCZ104570UP

Router / VPN concentrator

1

WIC-2AM=

35193102

WIC - Two Port Analog Modem / c2821

1

AIM-VPN/EPII-PLUS

FOC10484NRZ

Virtual Private Network Module - Encryption AIM
Element / c2821

1

WS-C4507R

FOX084800Y6

Cisco Systems, Inc. WS-4507R 7slot switch

1

WS-X4515

JAE085026WP

Supervisor IV with 2 1000BaseX GBIC ports

1

WS-X4515

JAE0941MPKK

Supervisor IV with 2 1000BaseX GBIC ports

1

WS-X4548-GB-RJ45

JAE08491G41

10/100/1000BaseT (RJ45) with 48
10/100/1000BaseT ports

1

WS-X4548-GB-RJ45

JAE0946Q908

10/100/1000BaseT (RJ45) with 48
10/100/1000BaseT ports

1

WS-X4548-GB-RJ45

JAE0947Q9DW

10/100/1000BaseT (RJ45) with 48
10/100/1000BaseT ports

1

WS-X4548-GB-RJ45

JAE114853B6

10/100/1000BaseT (RJ45) with 48
10/100/1000BaseT ports

1

WS-X4597

NWG084600ZE

FanTray

1

PWR-C45-1300ACV

SNI0849ARKV

Power Supply (AC 1300W)

1

PWR-C45-1300ACV

SNI0945ARCH

Power Supply (AC 1300W)

Bohunice – rozvaděč B.D00
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C3550-12G

CAT0730R1XN

10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports

1

WS-C3550-12G

CAT0719Z21W

10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports

Bohunice – serverovna
ks

P/N

S/N

Popis

1

CISCO2811

FCZ1237724Y

2811 chassis

1

CISCO2811

FCZ12377250

2811 chassis

1

WS-C3560G-48TS-S

FOC1302W1WG

WS-C3560G-48TS
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1

WS-C3560G-48TS-S

FOC1250W252

WS-C3560G-48TS

1

WS-C3560E-48TD-S

FDO1342R13X

WS-C3560E-48TD

1

C3K-PWR-265WAC

QCS1334C03J

FRU Power Supply

1

WS-C3560E-48TD-S

FDO1342R2VP

WS-C3560E-48TD

1

C3K-PWR-265WAC

DTN1337C1AT

FRU Power Supply

Dětská nemocnice – rozvaděč D.F02
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C3550-12G

CAT0650X11U

10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports

Dětská nemocnice – rozvaděč D.G01a
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C3550-12G

CAT0730R1XA

10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports

Porodnice – rozvaděč A1
ks

P/N

S/N

Popis

1

WS-C3550-12G

CAT0730R1YF

10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports
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