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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 7.3.2013. 
 
Odpověď na dotaz č. 1 

Bude se jednat o Ethernet. Prvek bude osazen konektorem RJ45.  
 
Odpověď na dotaz č. 2 

Navržené řešení musí umožnit umístění technologií Hlavního pracoviště a Archivního 
portálu v samostatných místnostech. 
 
Odpověď na dotaz č. 3 
Ano, tato podmínka platí v plném rozsahu i pro nemagnetický záznam.  
 
Odpověď na dotaz č. 4 

Uchazeči jsou povinni umožnit hodnotící komisi v rámci posuzování nabídek postupem 
dle § 76 Zákona seznámení s LTP (Long Term Preservation) systémem, který bude tvořit 
jádro uchazečem Zadavateli nabízeného IS NDA. V průběhu předvádění LTP systému budou 
posuzovány funkční vlastnosti modulů systému, které dokládají správné a prokazatelné 
fungování tohoto systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů. Zadavatel 
připouští předvedení funkcionalit nabízeného LTP systému v zahraničí i současné testování 
tohoto systému v sídle Zadavatele.  
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Zadavatel dále připouští, že při formulaci podmínek testování Uchazečem nabízeného 
LTP systému nebyly dostatečně zohledněny potenciální omezení již nasazených LTP systémů 
v oblasti jejich zabezpečení, a proto poskytne uchazečům testovací soubory s předstihem. 
Testovací soubory budou zpřístupněny uchazečům nejméně 5 kalendářních dnů před datem 
určeným v harmonogramu dle bodu 6.5.2. Zadávací dokumentace pro seznámení s LTP 
systémem daného uchazeče. 
 
Odpověď na dotaz č. 5 
V rámci požadovaného předvedení vybraných funkcionalit nabízeného LTP systému, jehož 
rozsah a způsob určuje Zadávací dokumentace (konkrétně Příloha č. 3, Pravidla posuzování 
nabídek), musí být demonstrována také migrace emailové zprávy. Výběr testovacího vzorku 
pro demonstraci migrace emailové zprávy, stejně jako volba výstupního formátu migrovaného 
souboru je Zadavatelem záměrně ponechán na Uchazeči. Cílem Zadavatele je ověřit, zda je 
příslušná funkcionalita v LTP systému dostupná a zda pracuje správně.  
 
Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel předesílá, že pro uchazeče jsou závazné všechny podmínky stanovené 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (pokud není výslovně uvedeno jinak) a dle těchto 
zadávacích podmínek bude provedeno posouzení nabídek, jak to předepisuje ustanovení § 76 
Zákona. Pro posouzení nabídek není proto rozhodné toliko prokázání splnění požadavků dle 
Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. Jak se uvádí v bodu 6.5.1. Zadávací dokumentace, jsou 
uchazeči povinni umožnit hodnotící komisi v rámci posuzování nabídek postupem dle § 76 
Zákona seznámení s LTP (Long Term Preservation) systémem, který bude tvořit jádro 
uchazečem Zadavateli nabízeného IS NDA. Z uvedeného však nelze vyvodit, že předmětem 
posuzování budou pouze parametry, hodnoty a funkcionality systému uvedené v Příloze č. 3 
Zadávací dokumentace. Nabídky všech uchazečů proto budou posuzovány z toho hlediska, 
zda splňují všechny zákonné požadavky a požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích 
podmínkách (tj. zejména v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách) a z hlediska toho, zda 
uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) Zákona.   

Zadavatel má současně za to, že je rozsah zpracování pravidel pro posuzování 
způsobilosti LPT systému k použití v běžném provozu a pro posuzování jeho funkcionalit, jak 
jsou tato pravidla nabídek formulována v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, je dostatečný. 
Cílem Zadavatele je získat řešení LTP systému, které bude ve své základní podobě plně 
funkční, a toto řešení následně uzpůsobit pro své další potřeby (např. vývoj Archivního 
portálu, uzpůsobení výsledného systému NDA pro provoz v českém právním prostředí apod.). 
Zadavatel nemůže objektivně hodnotit celé Uchazečem nabízené řešení, protože aktuálně 
neexistuje v České republice žádný srovnatelný příklad, na kterém by bylo možné ověřit 
všechny Uchazečem deklarované vlastnosti nebo funkcionality nabízeného řešení. Toto je 
možné pouze v případě úzce vymezených částí řešení, které byly zahrnuty do posuzování 
hodnocení dle Zadávací dokumentace. Zadavatel vybere na základě stanovených hodnotících 
kritérií jádro systému NDA, jehož zbývající části budou následně dodány v rozsahu a kvalitě 
požadované Zadávací dokumentací. Soulad s tímto požadavkem bude v průběhu plnění 
realizace veřejné zakázky zajišťován prostřednictvím akceptačních procedur s rizikem 
případné odpovědnosti za nesplnění smluvních závazků. 
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V případě, že uchazeč neprokáže při předvedení LTP systému, že tento splňuje 
funkcionality v rozsahu dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, bude to mít za následek 
nesplnění zadávacích podmínek Zadavatele a vyřazení nabídky daného uchazeče dle § 76 
odst. 1 Zákona. 

S ohledem na shora uvedené nepokládá Zadavatel za potřebné měnit či doplňovat obsah 
Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. 

 
 
 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 

Národního archivu 
podepsáno elektronicky 
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