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Dodatečné  informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na 
dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 26.2.2013, týkající se zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 
a implementaci a vývoj SW“ 

 
Odpověď na dotaz č. 1 

Dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Pravidla posuzování nabídek) jsou uchazeči 
povinni umožnit hodnotící komisi v rámci posuzování nabídek postupem dle § 76 Zákona 
seznámení s LTP (Long Term Preservation) systémem, který bude tvořit jádro uchazečem 
Zadavateli nabízeného IS NDA. 

V průběhu předvádění LTP systému budou proto posuzovány funkční vlastnosti modulů 
systému, které dokládají správné a prokazatelné fungování tohoto systému pro dlouhodobé 
uchovávání digitálních dokumentů. 

Zadavatel v příloze č. 3 zadávací dokumentace definuje rozsah posuzovaných vlastností 
LTP systému. Požadavky na LTP systém vychází z konceptuálního modelu OAIS a 
z dosavadních zkušeností s digitálními dokumenty. 

Zadavatel má za to, že každý funkční LTP systém, který může tvořit jádro uchazečem 
Zadavateli nabízeného IS NDA (především s ohledem na jeho následnou úpravu v krátkém 
čase tak, aby splňoval požadavky dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technická 
specifikace, odstavec 2.1.13) takto definované požadavky musí nutně splnit. Test bude 
proveden na Zadavatelem předložené skupině dokumentů, definované v příloze č. 3 zadávací 
dokumentace. 

 
Odpověď na dotaz č. 2 

V etapě plnění č. 2 Implementace a testování funkčních modulů IS NDA č. 2 až 7. se 
jedná o implementaci modulů IS NDA č. 2 až 7 se základními funkcionalitami definovanými 
v nabídce. Dodavatel v této etapě dodá a implementuje funkční LTP systém minimálně 
v rozsahu požadavků zadavatele na moduly IS NDA č. 2 až 7 definovaných v příloze č. 1 
zadávací dokumentace – technická specifikace, odstavec 2.1.13. Tj. moduly budou splňovat 
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minimálně požadavky definované výčtem v tomto odstavci a dále budou disponovat 
funkcionalitami, které uchazeč v době podání nabídky prezentoval jako dostupné a plně 
použitelné. 

Pokud tedy nabídka bude v době podání nabídky deklarovat jako plně funkční a 
dostupné např. funkcionality v souladu s českými normami a standardy (včetně NSESSS), pak 
tyto budou součástí akceptační procedury po ukončení etapy č. 2. 

V následné etapě plnění č. 3 Úprava a vývoj software dodavatel dokončí úpravy již 
existujícího software dle požadavků zadávací dokumentace (především dle Přílohy č. 1 
zadávací dokumentace – technická specifikace, odstavec 2.1.7 a 2.1.8), kde jsou již v plném 
rozsahu zohledněny české normy a standardy včetně NSESSS.  
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