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Vážení, 

 

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Porovnání procesů a dat stávajícího 

systému s nově navrhovaným systémem tvorby technických norem“, evid. č. VZ 

344669, byla zadavateli dne 4.3.2013 doručena písemná žádost o dodatečnou 

informaci. Podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „ZVZ“), Vám zasíláme přesné znění dotazu včetně přesného znění 

odpovědi. V souladu se ZVZ neuvádíme identifikační údaje dodavatele, který 

písemně dodatečné informace požadoval. 

 

 

Přesné znění dotazu včetně přesného znění odpovědi: 

 

 

K zadání, uvedeném v zadávací dokumentaci, máme následující 

otázky, které vyplývají z toho, že tyto výstupy by měly využívat 

výsledky řešení předchozích projektů KA 02 a KA 03 a není uvedeno, 

zda budou v termínu, určeném pro zpracování nabídky, pro nás k 

disposici: 

 

Dotaz 1: Jaké jsou očekávané výstupy pro jednotlivé body? Zejména pro bod 

A (Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově navrhovaným 

systémem tvorby technických norem) a bod E (Testování technické 

migrace dat) 

 

 

Odpověď 1: Očekávané výstupy v rámci jednotlivých etap plnění předmětu 

veřejné zakázky jsou uvedeny v článku 2.3 na straně 6 a 7 zadávací 

dokumentace. 

 

 

Výstupem první etapy bude vytvoření modelu procesů tvorby technických 

norem, který bude navržen na základě výstupů veřejné zakázky VZ216141 

„Analýza systému tvorby technických norem“, části A „Analýza procesu 

zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských a 

mezinárodních organizací“ a části B „Analýza požadovaných procesů tvorby 

technických norem s využitím systémů evropských a mezinárodních organizací 

s ohledem na potřeby a možnosti na národní úrovni“ tak, aby bylo zajištěno 

správné propojení z hlediska vzájemných vazeb procesu i nastavení datových 

přenosů pro zajištění vstupů/výstupů. Model současného stavu je modelem 

podpůrným pro ověření, zda jsou všechny potřebné vstupy a výstupy z 

informačního systému zajištěny. Model migrace dat by se měl zabývat 

především rozdíly mezi současnou a nově navrhovanou strukturou dat. 
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Výstupem etapy E bude zpráva o postupu a výsledku při ověřování funkčnosti 

a kompatibility přenášených dat v rámci dodávky této služby formou 

vytvoření a ověření prototypu migračního nástroje na vybraném vzorku dat. 

Současně se předpokládá předložení návrhu nového HW a SW vhodného pro IS 

tvorby technických norem na národní, evropské, resp. mezinárodní úrovni. 

 

 

Dotaz 2: S jakými vstupy se bude pracovat? (dokumentace stávajícího stavu, 

analýzy KA 02 a KA 03, workshopy s osobami u zadavatele…?) Jaký je 

rozsah a forma těchto vstupů? 

 

Odpověď 2: Dodavatel služby bude mít k dispozici výstupy z veřejné zakázky 

VZ216141 „Analýza systému tvorby technických norem“, části A „Analýza 

procesu zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských a 

mezinárodních organizací“ a části B „Analýza požadovaných procesů tvorby 

technických norem s využitím systémů evropských a mezinárodních organizací 

s ohledem na potřeby a možnosti na národní úrovni“. Zadavatel poskytne 

součinnost zaměstnanců z oblasti tvorby technických norem. Výstupy veřejné 

zakázky, které budou vstupem pro dodávku této služby, obsahují popis 

procesů včetně jejich vstupů a výstupů a to formou map procesů s 

doprovodným textem. 

 

 

Dotaz 3: Jakým způsobem má být migrace dat otestována, když cílový 

systém a jeho datové struktury ještě nejsou známy? I kdyby byly 

datové struktury cílového systému součástí analýz KA2 a KA3, nebude 

známo mapování a transformace pro migraci dat. 

 

Odpověď 3: Předpokládá se dodávka výše uvedené služby formou vytvoření a 

ověření prototypu migračního nástroje na vybraném vzorku dat na základě 

přístupu k datům v současném IS, výstupu z první části této veřejné 

zakázky a výstupům z veřejné zakázky VZ216141 „Analýza systému tvorby 

technických norem“, části A „Analýza procesu zpracování a distribuce 

externích dokumentů na úrovni evropských a mezinárodních organizací“ a 

části B „Analýza požadovaných procesů tvorby technických norem s využitím 

systémů evropských a mezinárodních organizací s ohledem na potřeby a 

možnosti na národní úrovni“. 


