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NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW, odpovědi na
dotazy

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 20.3.2013, týkající se zadávacích
podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT
a implementaci a vývoj SW“:
odpověď na dotaz A1)
Dovolujeme si Vás informovat, že doba plnění zakázky činí 365 dnů, přičemž zadavatel
předpokládá možnost zadat poskytování služeb Garantovaného provozu na období dalších 5
let formou opce. Vzhledem k opakovaným dotazům k této otázce se zadavatel rozhodl, že
v souladu s § 40 odst. 3 a §147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, využije zákonem stanovené možnosti provést úpravu zadávacích
podmínek za současného přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.
odpověď na dotaz A2)
viz odpověď na dotaz A1)
odpověď na dotaz A3)
viz odpověď na dotaz A1)
odpověď na dotaz A4)
viz odpověď na dotaz A1)
odpověď na dotaz A5)
Jednotlivé typy úprav jsou definovány v kapitole 2.1.17 přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Dle zadavatele jde o standardní úpravy. Jejich provedení závisí na otevřenosti a
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škálovatelnosti nabízeného systému. Přesná specifikace úprav není možná s ohledem na to, že
bude vycházet z řešení navrženého uchazečem.
Máme za to, že definice typů úprav IS NDA je vymezena dostatečně. Možný rozsah je
limitován maximální hodnotou opce a cenou práce navrženou uchazečem.
odpověď na dotaz A6)
Nové podmínky a adaptace vycházejí z problematiky řešené v bodech 1-3 a vytváří
předpoklady pro řešení situací v bodech 1-3.
odpověď na dotaz A7)
Zadavatel má za to, že definici a určení rozsahu služeb Helpdesk a Hotline specifikoval
dostatečně.
odpověď na dotaz B1)
Harmonogram navržený uchazečem musí být v souladu s ustanovením zadávací
dokumentace. Zároveň si dovolujeme upozornit, že bude prodloužena lhůta pro podání
nabídek (viz odpověď na dotaz A1).
odpověď na dotaz B2)
Uchazeč může upravit termíny akceptačních procedur za předpokladu, že bude dodržen
maximální časový rámec požadovaného plnění etap (kap. 2.1.11 přílohy č. 1 zadávací
dokumentace). Harmonogram je možno upravit jen při dodržení stanovených konců etap,
které jsou nepřekročitelné.
odpověď na dotaz B3)
Zadavatel požadované potvrdit nemůže s tím, že v citované kapitole 2.1.11 přílohy č. 1
zadávací dokumentace připustil umístění některých technologií určených pro testovací
poloprovoz do stávajících prostor v sídle Zadavatele, přičemž uvedené blíže specifikoval
v příloze č. 5, Popis stávajícího prostředí Zadávací dokumentace. K tomuto dále
poznamenáváme, že se Zadavatel s ohledem na vypořádávání dotazů k Zadávací dokumentaci
rozhodl, že v souladu s § 40 odst. 3 a § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, využít zákonem stanovené možnosti provést úpravu
zadávacích podmínek za současného přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek, což
bude mít přímý dopad na ukotvení harmonogramu projektu v čase.

odpověď na dotaz B4)
Citovaná formulace bude korigována a zveřejněna v aktualizovaném znění Zadávací
dokumentace.
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odpověď na dotaz B5)
Dle původního časového rámce Zadavatel v kap. 2.1.11 Zadávací dokumentace připouští
instalaci IS NDA ve stávajících prostorách v sídle Zadavatele, resp. v prostorách záložního
pracoviště. Po dokončení stavby hlavního pracoviště má proběhnout instalace kompletního IS
NDA. Ve stejném smyslu jako v případě odpovědi na dotaz Uchazeče č. B3) Zadavatel dále
poznamenává, že plánuje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, což bude mít
přímý dopad na ukotvení harmonogramu projektu v čase.
odpověď na dotaz B6)
Ano, dodávku migračních nástrojů je možno přesunout do Etapy 3.
odpověď na dotaz C1)
Ano.
odpověď na dotaz C2)
Národní archiv je podle § 46 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
změně některých zákonů ( úplné znění vyhlášeno pod č. 329/2012 Sb.), mimo jiné specializované
pracoviště, které „plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní
péče o dokumenty v digitální podobě a v oblasti digitalizace archiválií v analogové podobě.“
Národní archiv má také nezastupitelné místo při koordinaci nejen právních předpisů, ale i
metodik archivnictví a spisové služby. Specializované zázemí takovéhoto rozsahu nemá a
nemůže mít žádný dodavatel/technologická firma.
Konkrétní příklady okruhů, kde bude muset dodavatel využít znalostí Národního archivu:
- evidence Národního archivního dědictví v rámci národního portálu,
- popis původců archiválií vycházející z mezinárodního archivního standardu
(ISAAR(CPF)) a řešený v projektu „Interoperabilita v paměťových institucích“
(DF11P01OVV023) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury České
republiky. Jedná se o společný projekt Národní knihovny ČR a Národního archivu,
popis archivů a kulturně vědeckých institucí vycházející z mezinárodního archivního
standardu (ISDIAH),
- datová struktura archivních pomůcek, kde probíhá nezbytná příprava XML standardu
EAD na české podmínky,
- k další části dotazu uchazeče Zadavatel uvádí, že požaduje detailní specifikaci modulu
č. 1 archivní portál v rámci plnění Etapy 1. Zejména v této etapě bude probíhat
zmiňovaná spolupráce. Viz odpověď na dotaz C5).
odpověď na dotaz C3)
Zadavatel toto nepožaduje. Viz odpověď na dotaz č. C5).
odpověď na dotaz C4)
Ano.
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odpověď na dotaz C5)
Zadavatel předpokládá spolupráci s uchazečem zejména v oblasti detailní specifikace vývoje a
implementace modulu č. 1., a to především v rámci Etapy č. 1. Dílčí výstupy jednotlivých
etap budou obecně předávány průběžně formou dokumentů (předávacích/přejímacích
protokolů) podléhajících akceptaci a na závěr každé etapy bude provedena formou celkového
akceptačního protokolu její akceptace. Zadavatel předpokládá, že s ohledem na své tvrzení
bude uchazeč chtít v časovém rámci 1. Etapy zahájit práci na modulu č. 1 archivní portál, což
mu stanovený postup akceptace umožňuje. Na vývoj a implementaci modulu č. 1 archivní
portál má uchazeč k dispozici část Etapy 1, Etapu 2 a 3.
odpověď na dotaz D1)
Zadavateli není jasné, co dodavatel chápe vázáním licence (tedy oprávnění k výkonu práva
užívat předmětné dílo ve smyslu § 46 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) na výkon nebo kapacitu
dodaného HW zařízení (např. počtu jader serverů). Vymezení příslušného oprávnění považuje
zadavatel za dostatečné a nepřipouští jeho další omezení. Tím není dotčena možnost
propojení výkonnostních parametrů díla (SW) s hardwarovým prostředím za předpokladu, že
nabídka bude odpovídat zadávacím podmínkám.
odpověď na dotaz D2)
Ne.
odpověď na dotaz D3)
V rámci akceptační procedury budou vypořádány všechny připomínky zadavatele, které
budou během ní vzneseny bez ohledu na to, v jaké části akceptační procedury budou
vzneseny.
odpověď na dotaz D4)
Výše DPH se vždy bude řídit právními předpisy, a to též v souladu s ustanovením odst. 5.3
návrhu smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochyb zadavatel konstatuje, že aktuálně
použitelná sazba DPH činí 21 %.
Dodavatel je oprávněn do návrhu smlouvy zasahovat pouze v rozsahu, v němž to zadávací
dokumentace připouští, tj. zejména doplní své identifikační údaje, údaje o ceně plnění, údaje
o osobě oprávněné jednat jménem či za dodavatele a podpis a jednotlivé přílohy.
odpověď na dotaz E1)
Zadavatel požaduje kapacitu potřebnou pro pokrytí objemu dat k okamžiku ukončení
předmětu zakázky.
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odpověď na dotaz E2)
Zadavatel požaduje v nabídce ocenit úložiště optických disků v rozsahu nutném pro pokrytí
objemu dat k okamžiku ukončení předmětu zakázky.
odpověď na dotaz E3)
Ano.
odpověď na dotaz E4)
Nevyhoví, neboť je potřeba splnit všechny požadavky v rozsahu bodů H.1.6 a H.1.7.
H.1.6 – např. udržuje databázi formátů a XML schémat a jejich životního cyklu; na základě
toho sám navrhuje migraci (jedná se pouze o příklad pro ilustraci odpovědi). Viz též B.1.2.
H.1.7 – mj. zahrnuje problematiku diagnostiky zařízení.
odpověď na dotaz E5)
Aktuálně nemůžeme předjímat, zda by toto bylo možné ve všech případech. Případná změna a
optimalizace bude předmětem implementační studie, změny musí být odůvodněné, schválené
zadavatelem a nesmí být na úkor bezpečnosti a funkčnosti. V obou dvou uváděných případech
(A.1.44 a B.1.1) je změna pravděpodobně možná.
odpověď na dotaz E6)
Grafické rozhraní nemusí být u LTP a současně i u archivního portálu shodné, ale v jejich
rámci požadavek I.8 platí. Archivní portál musí mít jednoduché, intuitivní a účelné ovládání,
v rámci archivního portálu jednotné.
odpověď na dotaz E7)
Umístění chráněného úložiště je ponecháno na volbě uchazeče. Je možno celé Chráněné
úložiště umístit v prostorách hlavního pracoviště nebo je možno jeden typ médií umístit
v hlavním a druhý v záložním pracovišti. Požadavek I.12 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace
se týká Archivního úložiště.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky
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