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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012
Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a
odůvodnění veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Návrh, dodání, vývoj a implementace informačního systému NDA, včetně dodávky hardware.
Informační systém bude zajišťovat veškeré operace potřebné pro dlouhodobé uchování digitálních
dokumentů (příjem, přístup, administraci, uložení, plánování dlouhodobé ochrany).
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, ICT technologií a práv (licencí)
Zadavateli, zajišťujících úplné a řádné užívání informačního systému národního digitálního archivu
(dále též jen „IS NDA“). Předmět veřejné zakázky se skládá z:
(i) dodávky SW a neomezené licence k užití SW,
(ii) dodávky HW (serverů, síťové architektury LAN a SAN, koncových stanic pro správu IS
NDA, vybavení pracovníků NDA),
(iii) zpracování implementační studie a implementace dodávky u zadavatele, včetně zajištění
testovacího poloprovozu,
(iv) zajištění ověřovacího provozu (včetně iniciačního loadu dat),
(v) technické podpory a údržby IS NDA po dobu projektu.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Zakázka je zásadní pro realizaci projektu NDA a pro zajištění dlouhodobého uchování
(archivace) dokumentů v digitální podobě.
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Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.
Zahájení plnění veřejné zakázky je požadováno ode dne podpisu smlouvy mezi zadavatelem
a vybraným uchazečem. Ukončení plnění k 30. 6. 2014.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek
V případě, že zakázka nebude realizována, nebude naplněna aktivita projektu a bude ohrožena
jeho realizace.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3
vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
S ohledem na význam zakázky pro projekt NDA a pro dlouhodobé uchovávání digitálních
dokumentů v ČR zadavatel požaduje předložení seznamu těchto techniků:
(i) jeden (1) vedoucí projektového týmu s vysokoškolským vzděláním v oboru
informačních systémů a technologií, s minimálně třemi (3) roky praxe v daném oboru,
zkušeností s řízením plnění alespoň jedné zakázky srovnatelného druhu a rozsahu;
(ii) minimálně jeden (1) technik s vysokoškolským vzděláním, s minimálně třemi (3) roky
praxe v daném oboru, se zkušeností s plněním alespoň jedné zakázky srovnatelného
druhu a rozsahu a se znalostí budování datových center;
(iii) minimálně jeden (1) technik s vysokoškolským vzděláním, s minimálně třemi (3) roky
praxe v daném oboru, se zkušeností s plněním alespoň jedné zakázky srovnatelného
druhu a rozsahu (splnění této podmínky je třeba doložit potvrzením zařízení/instituce,
pro které byla taková zakázka plněna) a s praxí vývojáře informačních systémů pro
správu dokumentů nebo elektronického obsahu;
(iv) minimálně jeden (1) technik s vysokoškolským vzděláním, s minimálně třemi (3) roky
praxe v daném oboru, se zkušeností s plněním alespoň jedné zakázky srovnatelného
druhu a rozsahu (splnění této podmínky je třeba doložit potvrzením zařízení/instituce,
pro které byla taková zakázka plněna) a se znalostmi tvorby bezpečnostních směrnic
informačních systémů, přičemž tato osoba bude působit na pozici bezpečnostního
technika.
Požadavek na techniky zaručuje, že na straně dodavatele budou k dispozici kvalifikované
osoby v pozicích pokrývajících hlavní tematické oblasti zakázky: vedení projektu, návr h
a realizace hardwarového řešení, vývoj software a zajištění bezpečnosti vzniklého
informačního systému.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky § 4
vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Zadavatel vymezil základní obchodní a platební podmínky veřejné zakázky v návrhu
smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.
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Dle ustanovení § 4, odst. 1 je třeba odůvodnit delší dobu splatnosti faktury (písm. a) a
stanovení smluvní pokuty (písm. e).
Zadavatel požaduje v bodě 5.6 návrhu smlouvy splatnost faktury 30 dní ode dne doručení a to
s ohledem na své interní postupy a z důvodu eliminace rizika pozdního doručení faktury.
Zadavatel dále požaduje v bodě 19.4 návrhu smlouvy smluvní pokutu ve výši 1% z celkové
ceny Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s provedením 2. etapy o více než 1
den. Činí tak s ohledem na důležitost řádného a včasného provedení 2. etapy, zejména na
skutečnost, že jakékoliv prodlení s provedením této etapy může mít zásadní dopad na realizaci
projektu NDA jako celku a může mít za následek vznik škody velkého rozsahu.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky § 5
vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje systém, který bude v souladu se současnou koncepcí dlouhodobé péče o
digitální dokumenty a digitální archiválie. Takový systém musí disponovat řadou specifických
vlastností. Zadavatel proto v příloze 2 tyto vlastnosti definoval.
Zadavatel preferuje, aby byl dodaný systém založen na existujícím produktu. Tím bude
eliminováno riziko průtahů v případě, kdy by byl celý systém vyvíjen zcela nově. Zadavatel proto
požaduje, aby nabídka obsahovala systém s vlastnostmi definovanými v příloze č. 3 zadávací
dokumentace.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a
způsobu hodnocení nabídek podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. o
podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a
odůvodnění veřejné zakázky
Cílem zadavatele je pořízení uceleného finančně udržitelného systému zajišťujícího
dlouhodobé, bezpečné a důvěryhodné uložení a zpřístupnění digitálních dokumentů a archiválií. Z
tohoto důvodu je hodnotícím kritériem zakázky ekonomická výhodnost zahrnující kromě nabídkové
ceny (70%) i náklady garantovaného provozu (30%). Zadavatel se tak snaží eliminovat riziko
pořízení systému s velmi vysokými provozními náklady.

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