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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací říze ní
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 15. 5. 2013, týkající se zadávacích
podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT
a implementaci a vývoj SW“.
Dotaz č. 1
Součástí nabídky je návrh smlouvy. Tento přiložený návrh smlouvy nemusí
obsahovat přílohu č 2 (Nabídka), která sice je závaznou součástí návrhu smlouvy,
fyzicky se však ve smyslu Zadávací dokumentace připojuje až při podpisu smlouvy.
Zadavatel současně stanoví, že v případě přílohy č. 1 (příloha č. 1 Zadávací
dokumentace - Technická specifikace) připouští, aby dodavatelé při podání nabídky
namísto celého znění přílohy č. 1 návrhu smlouvy přiložili pouze výslovné prohlášení,
že souhlasí se zněním této přílohy a považují je za závazné. V takovém případě
bude též příloha č. 1 fyzicky připojena ke smlouvě až při jejím podpisu, a to ve znění
přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2
S ohledem na to, že předmětem zadávacího řízení je implementace
informačního systému NDA, zadavatel považuje za zcela nezbytné, aby smlouva,
kterou uzavře s vybraným uchazečem, obsahovala veškerá omezení jeho oprávnění
nakládat s předměty autorskoprávní ochrany, které jsou součástí díla, tj. IS NDA.
Cílem Zadavatele je, aby mohl dílo užívat řádně a v souladu s účelem Smlouvy
a projektu NDA (jak je definován v Smlouvě) a aby užíváním software třetích stran (v rámci
užívání díla) nedošlo k porušení práv těchto osob jako nositelů autorských práv k software
třetích stran. Z tohoto důvodu je potřebné, aby zadavatel znal licenční ujednání k takovému
software v rozsahu, v němž se týká užívání IS NDA.
Základní licenční ujednání jsou obsažena v čl. 10 návrhu smlouvy. Zadavatel si je
vědom toho, že součástí IS NDA může být i software (tedy programové vybavení) třetích
stran, u nichž se licenční ujednání (a nakládání s takovým software) musí řídit též dohodami
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mezi dodavatelem a třetími stranami (nositeli práv k software třetích stran), a to již s ohledem
na zásadu, že nikdo nemůže převést více práv, než má sám.
Proto zadavatel v ustanovení odst. 10.4.1 návrhu smlouvy stanovil dodavatelům
možnost omezit licenční ujednání ve vztahu k software třetích stran. Aby taková omezení byla
pro zadavatele závazná a aby se zadavatel měl možnost s nimi seznámit před uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem, požaduje, aby omezení v nakládání se software třetích stran
bylo výslovnou součástí návrhu smlouvy. Z tohoto hlediska tak článek 10 a příloha č. 4
návrhu smlouvy budou představovat kompletní licenční ujednání ve vztahu k software třetích
stran.
Pokud smluvní dokumentace třetích stran obsahuje další ujednání, z nichž však
nevyplývá omezení v nakládání s dílem jako celkem, zadavatel nepožaduje, aby taková
ujednání byla ve smlouvě přímo obsažena, připouští například, aby byla dodána
v elektronické podobě, případně odkazem na internetové stránky, kde je celý obsah takové
smluvní dokumentace přístupný (a to i v jiném jazyce). Taková ujednání zadavatel
nepovažuje za součást nabídky ani doklady či přílohy, na které se nabídka odvolává, ve
smyslu bodu 6.4.2 zadávací dokumentace, a jejich nedodání nepředstavuje porušení
zadávacích podmínek.
Závazným obsahem nabídky (a návrhu smlouvy o dílo) tak je pouze vymezení omezení
v nakládání se software třetích stran, které omezuje zadavatele v nakládání s IS NDA jako
celkem, jak vyplývá z ustanovení odst. 10.4.1.
Opačná situace, kdy by zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a teprve
následně by se dozvěděl o podmínkách k užívání IS NDA nebo jeho součásti, které jsou
v rozporu se smlouvou, není pro zadavatele přijatelná. Zadavatel v tomto smyslu odkazuje též
na záruku obsaženou v odst. 10.7 návrhu smlouvy, kdy je zejména na zvážení dodavatele,
jaké podmínky v nakládání se software třetích stran transparentně uvede ve smlouvě a tím
vyloučí svou odpovědnost vyplývající z tohoto ustanovení.
1. K první části dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že nestanovil, zda mají dodavatelé
dodat úplné znění licenčních podmínek k Standardnímu software třetích osob, nebo
prostý popis výjimek a omezení. Zadavatel tedy umožňuje dodavatelům, aby v rámci
nabídky předložili popis výjimek a omezení (oproti licenčním podmínkám dle návrhu
smlouvy). Pokud dodavatel předloží uvedený popis výjimek a omezení, zadavatel
považuje za samozřejmé, aby takový popis byl v českém jazyce (stejně jako ostatní
části nabídky) a měl možnost se s ním řádně obeznámit. Je přitom na dodavateli, zda
tento soupis provede sám, nebo omezení uvede uvedením úplného znění licenčních
podmínek k software třetích stran, který je součástí IS NDA.
2. K druhé části dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že pokud bude aplikační program
jako základ IS NDA (LTP systém) představovat Standardní software třetích osob jak
je definován Smlouvou, uplatní se postup popsaný výše; pokud ne (a tedy půjde o SW
vytvořený Zhotovitelem pro účely plnění Smlouvy nebo o SW vytvořený
Zhotovitelem pro jiné účely než pro účely plnění Smlouvy), uplatní se licenční
ujednání dle Smlouvy.
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Dotaz č. 3
ad 1)
V rámci garantovaného provozu budou poskytovány Služby ICT uvedené v příloze č. 1
a č. 2 Smlouvy o dílo. V případě nutnosti zajistit náhradní díly bude vždy rozhodné, zda
takové plnění spadá pod záruky vyplývající ze smlouvy (v takovém případě budou poskytnuty
Zhotovitelem v souladu se záručními podmínkami), či nikoliv (v takovém případě zadavatel
předpokládá, že budou pořizovány zadavatelem v rámci samostatných zakázek, nebude- li
v příloze č. 2 Smlouvy o dílo nabídnuto vítězným uchazečem jinak. Pro účely určení
nabídkové ceny však dodavatelé zahrnou do služeb garantovaného provozu jen takové
náklady, které přímo vyplývají ze Zadávací dokumentace (tj. které byly zadavatelem
vyčísleny formou člověkodní apod.), případně které jsou již při předložení nabídky s ohledem
na nabízené řešení jednoznačně předvídatelné a očekávané za dobu 5 let a jejichž cílem je
udržování funkčnosti IS NDA.
ad 2)
Uchazeč chápe nacenění počtu člověkodní/měsíc nesprávně.
Správně by mělo být uvedeno:
- úpravy IS NDA:
10 člověkodní/měsíc,
- technická podpora: 22 člověkodní/měsíc.
Úpravami IS NDA v době garantovaného provozu se rozumí následující činnosti:
a) implementace upravených XML schémat (dle příloh NSESS, ApeNetEAD, EAC,
EAG apod.),
b) vytvoření nových nebo úpravu stávajících webových služeb včetně jejich
případného zveřejnění,
c) zapracování případných změn v certifikátech a používání uznávaných
elektronických značek, uznávaných elektronických podpisů a kvalifikovaných
časových razítek,
d) podporu úpravy XML schémat AIP v IS NDA,
e) znázornění dat získaných z externího systému pomocí webové služby,
f) podporu rozšíření metadat zaznamenávaných při příjmu dokumentů dle požadavku
A.1.6,
g) zabezpečení úpravy ovládacích prvků a zobrazení IS NDA z důvodů
ergonomických, pokud má dodavatel k dispozici zdrojový kód příslušné části,
h) implementace nových nástrojů pro migraci dokumentů/komponent,
i) implementace nových resp. aktualizace stávajících nástrojů pro kontrolu škodlivého
kódu,
j) aktualizace částí IS NDA, pokud byly takovéto aktualizace vydány a jsou
kompatibilní se SW používaným IS NDA,
k) případné rozšíření informací zaznamenávaných v transakčním protokolu,
l) dodatečná customizace a lokalizace IS NDA, pokud ji technicky nebude moci
provádět správce IS NDA (např. doplnění jiné jazykové varianty archivního portálu,
doplnění statistik a reportů),
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m) montáž HW pořízeného zadavatelem k rozšíření kapacity úložišť; HW bude
pořizovat zadavatel a není součástí této veřejné zakázky, technické požadavky na
něj jsou součástí dokumentace dodaného IS NDA v celkovém rozsahu 10
člověkodní / měsíc (1 člověkoden = 8 hodin jednoho pracovníka dodavatele).
n) zajištění technické podpory a údržby IS NDA dle kapitoly 2.1.18.
Technickou podporou se rozumí:
1. řešení havárií a incidentů v rozsahu 10 člověkodní / měsíc
2. služba Hot-line formou telefonické podpory pro pověřené zaměstnance zadavatele
pro
řešení technických problémů, poradenství a konzultace v rozsahu 2 člověkodny /
měsíc
3. služba HelpDesk pro zaměstnance zadavatele pro hlášení závad, řešení
technických problémů, poradenství a konzultace – provoz služby v režimu 10x5
4. údržba IS NDA v rozsahu 10 člověkodní / měsíc
Do nabídkové ceny dodavatelé zahrnou jen přímé náklady, tj. náklady na vlastní
práci (a to minimálně v rozsahu, stanoveném Zadávací dokumentací), nikoliv náklady
související např. s pořízením licencí apod., nejde-li o náklady na plnění, které bylo
Zadavatelem přímo konkretizováno v Zadávací dokumentaci.

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