GORDIC®
Česká republika – Národní archiv
Bc. Jiří Bernas

Archivní 2257/4
149 00 Praha 4 – Chodov
Věc:

Dotazy k zadávací dokumentaci VZ „NDA, zadávací řízení na vytvo
vytvoření Archivního
portálu“

Dotaz 1
V dokumentu „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního
portálu“ kapitola „2.3 Technické požadavky“ zadavatel uvádí:
Zvolené řešení musí být možno provozovat na jedné z níže uvedených platforem:
 GNU Linux (CentOS), webový server Apache nebo
 Microsoft Windows Server 2013, webový server ISS.
Je výrazem „webový server Apache“ myšleno „Apache Tomcat“ a „Apache
che HTTP“
HTTP“?

Dotaz 2
V dokumentu „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního
portálu“ kapitola „2.3 Technické požadavky“ zadavatel uvádí:
Zvolené řešení musí být možno provozovat na jedné z níže uvedených platforem:
 GNU Linux (CentOS), webový server Apache nebo
 Microsoft Windows Server 2013, webový server ISS.
Může dodavatel využít i kombinace „Microsoft Windows Server 2013, webový server Apache Tomcat
a Apache HTTP“ ?

Dotaz 3
V dokumentu „Příloha
Příloha č. 1, Funkční požadavky Portálu““ kapitola „1. Obecné a společné funkční
požadavky“ zadavatel uvádí:
1.6. komunikace v prostředí sítě Internet
Komunikace s okolím probíhá protokolem https.
Z požadavku usuzujeme, že součástí dodávky není zajištění (nákup) příslušných cert
certifikátů. Je tento
úsudek správný?

Dotaz 4
Zadavatel požaduje integraci portálu na projekt INTERPI. Ten je ovšem stále ve vývoji a jeho
dokončení je plánováno na 31.12.2015, což se míjí s harmonogramem požadovaným na plnění
projektu „NDA – Archivní portál“ (5 měsíců od podpisu smlouvy do ostrého provozu).
provozu).
Pro zodpovědnou tvorbu nabídky a ceny požadujeme specifikovat integrační možnosti těchto
projektů (dokumentaci API a popis technických možnosti integrace).

Dotaz 5
Zadavatel požaduje integraci portálu s mnoha projekty (např: INTERPI, e Skartace, atd..), ale
v zadávací dokumentaci nejsou specifikované technické možnosti jednotlivých aplikací (např: WS
SOAP, WS RESTful, apod.)
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Pro zodpovědnou tvorbu nabídky a ceny požadujeme specifikovat integrační možnosti těchto
projektů (dokumentaci API a popis technických
t
možnosti integrace).

Dotaz 6
Portál má umožňovat hledání i v datech jiných (integrovaných) aplikací (např: archivní pomůcky).
Jaké technické možnosti má dodavatel k dispozici, aby mohl zajistit indexaci cizích systémů (API,
přístup do DB a její popis,, webové služby pro hledání, apod.)
apod ?
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