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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 3. 7. 2014. 
 

Odpověď na dotaz č. 1 
Vlastní rozhraní pro vyhledávání je věcí návrhu dodavatele, předpokládáme, že příklad 

z citované aplikace Ministerstva vnitra je dostatečným vodítkem. Návrh musí respektovat 
především to, že aplikace bude využívána i neškolenou veřejností. Ano, rozsah dostupných 
polí odpovídá citovanému PeVA.xsd. 

 
Odpověď na dotaz č. 2 

Jedná se o vztahy mezi jednotlivými poli, viz též odpověď na dotaz č. 1. 
 
Odpověď na dotaz č. 3 

Ne, dodavatel bude vycházet z PEvA.xsd citovaném v dotazu č. 1. 
 
Odpověď na dotaz č. 4 

Jednoduchý dotaz - řetězcové nebo plnotextové vyhledávání ve všech nebo 
v administrátorem stanovených polích. 

Strukturovaný dotaz - vyhledávání v jednotlivých polích uživatelem zvolených, 
možnost použití booleovských operátorů mezi nimi. 
 
Odpověď na dotaz č. 5 

Komunikace probíhá pomocí webové služby. Domníváme se, že popis v zadávací 
dokumentaci je pro tvorbu nabídky dostatečný. Způsob zpracování “vstupenky” je v 
kompetenci dodavatele. 

 
Odpověď na dotaz č. 6 

Ano, INTERPI předá portálu pomocí webové služby nový záznam dle 3.9.1.8 obdobně. 
 

Odpověď na dotaz č. 7 
Aplikace slouží pouze pro tvorbu XML s popisem archivu. Využívání administrativních 

a identifikačních údajů spravovaných Ministerstvem vnitra (číselník archivů) aplikací bude 
vyřešeno po jejich návrhu dodavatelem (samotné propojení na aplikaci není předmětem 
dodávky). Jediná integrace ze strany dodavatele spočívá v umožnění využívání údajů dle 
předchozí věty a v umožnění zobrazení rozhraní ve webovém rozhraní archivního portálu. 
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Specifikaci v zadávací dokumentaci pokládáme za dostatečnou, na profilu zadavatele zároveň  
zveřejňujeme současné XML schéma popisu archivu. 

 
Odpověď na dotaz č. 8 

Ne, zadavatel neměl na mysli XSLT, nýbrž zobrazení XML pomocí kaskádových stylů. 
Popsáno též například na adrese http://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-css.html. 

 
Odpověď na dotaz č. 9 

Požadavky "3.1.11.1.1 až 3.1.11.1.5" zadávací dokumentace neobsahuje. Dodavatel měl 
zřejmě na mysli požadavky 3.11.1.1 až 3.11.1.5. Z odpovědi na předchozí dotaz a přímo ze 
zadávací dokumentace (věta "Aplikace pro vytvoření XML souboru není součástí zadání" a 
"Aplikace pro úpravu XML souboru není součástí zadání") vyplývá, že v rámci dodávky 
archivního portálu nebudou řešeny požadavky 3.11.1.2. a 3.11.1.3. 
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