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Odpověď na dotazy 

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy týkající se veřejné zakázky „NDA, 

Zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu” a doručené dne 1. 7. 2014. 
 

Odpověď na dotaz č. 1 
Webovým serverem Apache je myšlen Apache HTTP. Kombinace Apache HTTP 

a Apache Tomcat není vyloučena. 
 

Odpověď na dotaz č. 2 
Webový server Apache HTTP je možno použít jen s operačním systémem Linux. 

V případě použití Microsoft Windows Server 2013 je možno použít jen webový server IIS. 
 

Odpověď na dotaz č. 3 
Ano, součástí dodávky není nákup příslušných certifikátů. Tyto zajistí zadavatel. 
 

Odpověď na dotaz č. 4 
Datum 31. 12. 2015 je datum ukončení celého projektu INTERPI, webové služby 

budou připraveny k datu 31. 10. 2014. V zadání je dostatečně specifikován způsob 
komunikace Archivního portálu s databází INTERPI. Sdělujeme, že komunikace bude 
probíhat prostřednictvím WS RESTful. 
 
Odpověď na dotaz č. 5 

Dotaz není jednoznačný. Nepředpokládá se integrace žádné aplikace, s výjimkou 
aplikace eSkartace a aplikace pro vytváření popisu archivů (v zadání je popsáno). Na ostatní 
systémy se předpokládá konektivita funkčně popsaná v zadání: 

- INTERPI: viz odpověď na dotaz č. 4 
- SW pro zpracování archiválií: komunikace bude probíhat prostřednictvím webových 

služeb, konkrétní návrh (WSDL) na základě zadání zpracuje dodavatel 
- LDAP 
- Příjem/Přístup: způsob komunikace popsán v zadávací dokumentaci 
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Odpověď na dotaz č. 6 
Indexace cizích systémů není požadována. Portál umožní vyhledávání v datech, která 

sám uchovává: evidence archivních souborů (PEvA), evidence archivů, evidence původců a 
archivní pomůcky. 
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