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

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 26. 4. 2013, týkající se zadávacích 
podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a 
implementaci a vývoj SW“: 

Dotaz č. 1 
Zmíněný rozpor je výsledkem písařské chyby v bodě 3.6.1 Smlouvy o dílo (Příloha č. 4 ZD). 
Chybně je zde uveden požadavek na poskytnutí údržby IS NDA, který je jinak požadován a 
definován v následujícím bodě 3.7.  

Bod 3.6. Smlouvy o dílo tedy správně zní: 

„3.6. Součástí Díla je též zajištění technické podpory v průběhu testovacího poloprovozu a 
ověřovacího provozu IS NDA. Pod pojmem technická podpora se rozumí: 

3.6.1. řešení havárií a incidentů, 

3.6.2. služba Hot-line formou telefonické podpory pro pověřené zaměstnance 
Objednatele pro řešení technických problémů, poradenství a konzultace,  

3.6.3. služba HelpDesk pro zaměstnance Objednatele pro hlášení závad, řešení 
technických problémů, poradenství a konzultace.“ 

Dotaz č. 2 

a) Dodatečné informace č. 1 až 21 byly zneplatněny, viz dodatečná informace č. 22 ze dne 19. 
4. 2013.  Aktuální verze požadavků na technologie jsou definovány v kapitole 2.1.10 
(Síťová architektura a HW, přílohy č. 1 ZD). 
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b) Požadavkem zadavatele je, aby technologie Archivního portálu a Hlavního pracoviště 
používaly minimum společných prvků. V aktuální verzi Přílohy č.1 Zadávací dokumentace 
je požadavek formulován takto: LAN infrastruktura Archivního portálu a LAN 
infrastruktura NDA – Hlavní pracoviště budou řešeny jako samostatné segmenty se 
zabezpečeným propojením. Archivní portál i NDA – Hlavní pracoviště budou využívat 
vlastní autonomní (nesdílená) datová úložiště. V případě využití virtualizačních nástrojů 
budou systémy jak Archivního portálu, tak Hlavního pracoviště hostovány (provozovány) 
na samostatném hardware. 

c) Zadavatel preferuje s ohledem na zabezpečení IS NDA umístění technologií Archivního 
portálu a Hlavního pracoviště v samostatných místnostech. Technologie propojení 
Hlavního pracoviště a Archivní portálu, vč. způsobu zabezpečení je součástí plnění této 
zakázky. 

Dotaz č. 3 

Infrastruktura IS NDA nebude propojena se stávající sítí Národního archivu. Síť Národního 
archivu bude vůči síti IS NDA vystupovat obdobně jako sítě ostatních archivů, tj. přístup bude 
možný pouze přes Archivní portál. 

Dotaz č. 4 
Datové propojení obou lokalit umožní transparentní přenos ethernetových rámců na linkové 
úrovni. 

Dotaz č. 5 

Servisní datová linka (Druhé spojení) bude zejména sloužit pro zajištění datové komunikace 
při výpadku primárního datového spojení a pro ostatní provozní účely (viz Studie 
proveditelnosti, kap. 5.2.4.1). 

Ostatními provozními účely jsou například přenosy dat systémů MaR, EZS a EPS.  

Dotaz č. 6 

Povinnost Zhotovitele uvedená v ustanovení odst. 10.8 návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 
Zadávací dokumentace) se týká veškerých počítačových programů, které budou součástí 
Plnění, jak je definované v části návrhu smlouvy „Definice pojmů“. Ve vztahu k Plněním, ke 
kterým poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci dle odst. 10.2, 10.3 a 10.4.2 návrhu smlouvy 
(Standardní programové vybavení Zhotovitele) je Zhotovitel povinen splnit povinnost dle 
odst. 10.8 návrhu smlouvy v celém rozsahu; ve vztahu k Plněním, ke kterým poskytuje 
Zhotovitel Objednateli podlicenci dle odst. 10.4.1 návrhu smlouvy (Standardní software 
třetích osob) je Zhotovitel povinen splnit povinnost dle odst. 10.8 návrhu smlouvy v rozsahu, 
ve kterém je to od něho možné rozumně požadovat s přihlédnutím k předmětu a účelu návrhu 
smlouvy a k licenčním ujednáním Zhotovitele a třetích osob. Zadavatel má za to, že řádné 
splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.8 návrhu smlouvy ve výše popsaném rozsahu je 
nevyhnutné pro řádné užívání Díla Zadavatelem a splnění účelu návrhu smlouvy.  
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Dotaz č. 7 
Dle odst. 10.2 návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace) poskytuje 
Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Plnění s účinností ode dne převzetí 
Plnění; do té doby je Objednatel oprávněn takové Plnění užívat pro účely jeho testování dle 
této Smlouvy. Jakékoliv úpravy programového vybavení dle odst. 10.4.2 návrhu Smlouvy 
mohou tedy být Zadavatelem či třetí osobou prováděny na základě uděleného oprávnění, tedy 
se souhlasem, Zhotovitele, a to nejdříve po převzetí Plnění, jehož bude takové programové 
vybavení součástí (k takovému zásahu může dojít ještě během záruční doby). V případě, že by 
v důsledku vlastního zásahu Zadavatele a/nebo třetí osoby pověřené Zadavatelem do 
takového programového vybavení došlo ke změně Díla, pak by případné poruchy takto 
změněného Díla již nepředstavovaly vadu Díla, nýbrž by se mohlo jednat o jiný Incident, a to 
též s ohledem na definici pojmu Dílo v návrhu smlouvy. 

Dotaz č. 8 

Ano. Pokud se v části díla neobjeví vada podstatná či kritická, část díla je akceptovaná bez 
výhrad. V případě výskytu ostatních vad je musí dodavatel odstranit v rámci poskytnutých 
záruk. 

Dotaz č. 9 
Ostatní vady budou podrobně specifikovány společně s Kritickými a Podstatnými vadami 
v písemné zprávě o výsledku testování. 

Dotaz č. 10 

Ano, optický záznam je požadován v obou lokalitách. 

Dotaz č. 11 
Data v archivním úložišti budou uložena ve dvou geograficky oddělených úložištích, v 
každém na dvou typech médií (tj. ve čtyřech exemplářích). 
Umístění Chráněného úložiště je ponecháno na volbě uchazeče. Je možné celé Chráněné 
úložiště umístit v prostorách hlavního pracoviště, alternativně lze také jeden typ médií umístit 
v hlavním a druhý typ v záložním pracovišti. Volba typů médií je ponechána na dodavateli.  

Dotaz č. 12 

Zadavatel v příloze ZD č. 1 Technická specifikace v kapitole 2.1.2 Vstupní parametry uvádí: 
„V okamžiku ukončení předmětu zakázky bude v Archivním úložišti uloženo přibližně 
5 milionů archiválií o celkové velikosti 96 TB (minimální požadovaná kapacita). 
V Chráněném úložišti bude uloženo 11 milionů dokumentů o celkové velikosti 134 TB 
(minimální požadovaná kapacita). Do archivního úložiště bude tedy možno v okamžiku 
ukončení předmětu zakázky umístit 96 TB dat, která budou umístěna ve dvou lokalitách, v 
každém na dvou typech médií (celkem redundantně 4x96 TB). Do chráněného úložiště bude 
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možno uložit 134 TB dat, která budou uložena na dvou typech médií (celkem redundantně 
2x134 TB)“.  
Prosíme uchazeče o upřesnění, v čem shledává nejasnost.  

Dotaz č. 13 
Zadavatel má na mysli okamžik ukončení plnění dle této veřejné zakázky. Není tedy 
zahrnována doba garantovaného provozu. 
 

 
PhDr. Eva Drašarová, CSc. 

ředitelka 
Národního archivu 
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