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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 odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 5. 2013, týkající se veřejné zakázky 
„NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“: 

Dotaz č. 1 
Lhůta 15 dnů k předložení připomínek dle odst. 6.7 návrhu smlouvy je v kalendářních 

dnech. 

Dotaz č. 2 
ad a) S ISDS nebude IS NDA komunikovat přímo, ale pouze prostřednictvím ERMS 

příslušného archivu. S ERMS bude IS NDA komunikovat prostřednictvím webových 
služeb, jež jsou součástí zakázky. 

ad b) Ano, v rámci testovacího poloprovozu zadavatel poskytne testovací data a dodavatel 
provede naplnění systému. 

ad c) Naplnění systému reálnými daty se týká všech modulů systému. Data určená k importu 
do IS NDA budou k dispozici buďto v podobě balíčků SIP dle Národního standardu pro 
elektronické systémy spisové služby nebo v podobě datových souborů rozmístěných 
v adresářové struktuře. Objem a počet dokumentů uvedl zadavatel v kapitole 2.1.2 
Zadávací dokumentace, tj. objem a počet nepřekročí 5 milionů archiválií o celkové 
velikosti 96 TB v Archivním úložišti a 11 milionů dokumentů o celkové velikosti 134 
TB v Chráněném úložišti. 

ad d) Ano, komunikace mezi ERMS systémy a Archivním portálem bude probíhat 
prostřednictvím webové služby. Webové služby jsou součástí řešení. V současné době 
nejsou definovány a jejich vytvoření je úkolem dodavatele.  

ad e) Způsob komunikace ERMS původců a IS NDA je součástí řešení (zakázky). 
ad f) viz a) 
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ad g) Ano, výměna informací mezi ERMS původce a Archivním portálem může probíhat 
prostřednictvím webových služeb. Webové služby jsou součástí řešení (zakázky). viz 
též body a), d) a e). 

ad h) Systém musí umět ověřit kvalifikované certifikáty dle zákona č. 227/2000 Sb., o 
elektronickém podpisu, a kvalifikované certifikáty zemí Evropské unie (viz rozhodnutí 
Evropské komise č. 2009/767/ES). 

ad i) Uvedená formulace odkazuje na informační systém, který příslušný archiv používá pro 
zpracování archiválií. 

ad j) viz i) 
ad k) Případný převod se bude odvíjet od ukládací strategie pro příslušný formát. V ní bude 

definováno, do jakého formátu má být dokument migrován, případně, zda má být 
uložen jako bit stream. V případě příjmu formátu, pro který není migrační strategie 
definována, je proces příjmu pozastaven do doby zpracování strategie.  

ad l) Zadavatel předpokládá, že způsob získání přístupových údajů bude součástí řešení a 
bude zohledněn zejména v bezpečnostních směrnicích. 

ad m) Ano, podmínka platí i pro nemagnetický záznam 
ad n) Uchazečem uvedenou kombinaci médií datová páska a optické médium je možno 

použít, pokud bude dosažena přijatelná doba odezvy systému (viz Studie 
proveditelnosti), úroveň bezpečnosti dat. 

Dotaz č. 3 
ad a) Pokud je uvedeným omezením omezeno množství rozmnoženin příslušného 

počítačového programu, resp. pokud by porušením uvedeného omezení došlo 
k porušení autorských práv třetí osoby, pak uvedený příklad představuje omezení 
užívání Standardního software třetích osob (oproti licenčním podmínkám dle návrhu 
smlouvy), a to z hlediska množstevního rozsahu licence dle § 50 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), v znění pozdějších předpisů. Takové 
omezení je Dodavatel povinen v příslušné příloze uvést.  

ad b) V daném případě bude rozhodný význam pojmu maintenance. Pokud je přístup k 
podpoře a novým verzím produktů podmínkou řádného užívání Standardního software 
třetích osob a/nebo řádného užívání díla jako celku pro účely smlouvy a Projektu NDA, 
tj. pokud bez čerpání tohoto plnění nelze SW užívat, pak dle názoru Zadavatele jde o 
omezení, které má být uvedeno, neboť jde o podmínku trvání podlicence. Pokud je však 
Standardní software třetích osob a v důsledku jeho zahrnutí do IS NDA i dílo jako celek 
možné řádně užívat pro účely smlouvy a Projektu NDA i bez placení maintenance pro 
přístup k podpoře a k novým verzím produktů, pak nejde o omezující podmínku ve 
smyslu licenčních ujednání a není třeba ji v příloze č. 4 uvádět. Dodavatel není povinen 
zajistit  pro Zadavatele maintenance, pokud nejde o povinnou součást díla, jak je 
specifikováno v Zadávací dokumentaci. Je však povinen zajistit, aby dílo bylo dodáno 
bez vad a aby bylo splněno prohlášení dodavatele dle odst. 11.12 návrhu smlouvy. 
Poskytování maintenance může být též součástí služby Garantovaného provozu.  

ad c) Závazným obsahem nabídky (a návrhu smlouvy o dílo) má být pouze vymezení omezení 
v nakládání se Standardním software třetích osob, které omezuje Zadavatele v nakládání 
s IS NDA jako celkem, jak vyplývá z ustanovení odst. 10.4.1 návrhu smlouvy. Pokud 



 
 

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821 
 

omezení dle dotazu dodavatele omezí Zadavatele v nakládání s IS NDA jako celkem, je 
nutné uvádět je do přílohy č. 4 návrhu smlouvy. Zadavatel dále uvádí, že dodavatelé by 
měli při posuzování těchto omezení vycházet též z účelu projektu NDA. Zadavatel 
doplňuje, že způsob užívání IS NDA je dán nejen specifikací projektu NDA, ale 
zejména též působností Zadavatele jako orgánu veřejné moci. 

Dotaz č. 4 
Přílohou smlouvy o dílo bude příloha č. 1 Zadávací dokumentace upravená na základě 

odpovědí zadavatele na dotazy uchazečů. 

Dotaz č. 5 
Součástí nabídky bude smlouva o dílo dle přílohy č. 4 Zadávací dokumentace upravená. 

dle dosavadních odpovědí zadavatele na dodatečné dotazy. Uchazeč může použít 
aktualizovanou verzi, jež zadavatel zveřejní do 30. 5. 2013 na svém profilu zadavatele nebo 
může upravit stávající návrh smlouvy v souladu s dosavadními odpověďmi zadavatele na 
dodatečné dotazy. 

 
 
 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
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