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Odůvodnění veřejné zakázky NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu 

 
Odůvodnění dle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 
Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného a spolufinancovaného ze 
strukturálních fondů EU. Číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/10.06977. Cílem projektu je 
komplexní řešení dlouhodobé péče o dokumenty v digitální podobě a jejich zpřístupnění. 
K interakci s uživateli služeb NDA (veřejnost, úřady apod.) je nezbytný webový portál. 
 
Popis předmětu veřejné zakázky 
V rámci zakázky bude pořízen hardware potřebný pro fungování digitálního archivu 
a software nezbytný pro jeho provoz. 
 
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 
Zakázka pokrývá potřebu projektu v dané oblasti. 
 
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

1. 7. 2014 - 31. 10. 2014 
 
Odůvodnění dle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Oproti odůvodnění dle § 1 došlo ke změně předpokládaného termínu plnění. 
 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v období od 1. 9. 2014 do 31. 1. 2015. 
 

Odůvodnění dle § 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu 

uvedeném pod písm. a) – g) § 3, odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
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Odůvodnění dle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU s dobou udržitelnosti 60 měsíců. 

Po tuto dobu musí projekt splňovat veškeré technické a jakostní parametry. Je proto nezbytné 
zajistit, aby byl pořízený software provozuschopný po celou dobu udržitelnosti a aby bylo 
možno ho případně dále rozvíjet. A to i v případě, že kdy by spolupráce s původním 
dodavatelem nebyla z jakýchkoli důvodů možná. Zadavatel proto v zadávací dokumentaci, 
resp. v návrhu smlouvy, vymezil podmínky týkající se vlastnického práva a práv k duševnímu 
vlastnictví.  

 
Odůvodnění dle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

S ohledem na skutečnost, že součástí zakázky není hardware, uvedl zadavatel 
v zadávací dokumentaci platformy, které má k dispozici. Zadavatel dále s ohledem na 
požadavek široké dostupnosti služeb portálu specifikoval základní požadavky na webové 
rozhraní portálu (HTML, dodržování pravidel přístupnosti, nezávislost na prohlížeči). 

 
Odůvodnění dle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

S ohledem na skutečnost, že zadavatel vymezil technické parametry a funkční 
požadavky portálu, zvolil jako hodnotící kritérium nabídkovou cenu. 
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