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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 20.2.2013 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: 

Vážená paní Vondrová, 
 
k výběrovému řízení na „Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově navrhovaným 
systémem tvorby technických norem“ máme následující dotazy: 
 
 

1) Specifikace potřebného vybavení SW a HW – viz. bod E. Testování technické migrace dat 
(str.4 zadávací dokumentace) 
 
DOTAZ: Jedná se o specifikaci potřebného vybavení SW a HW pouze pro migraci, nebo 
celý nový systém ? 

 
2) Upřesnění dílčího kvalifikačního předpokladu pro senior datového analytika (viz zadávací 

dokumentace str. 11: „Praxe v poskytování služeb v oblasti datových analýz, vývoje a správy 
databází v délce trvání minimálně 5 let; požadována znalost databází IBM Aplication, Oracle, 
MS Sharepoint“) 

 
DOTAZ 1: Jaké jsou přesné názvy produktů, resp. jejich částí, jejichž znalost je požadována 
 
DOTAZ 2: Můžeme obsadit jednu roli (typ) více lidmi, kteří splňují dílčím způsobem 

kvalifikační požadavky daného typu členu týmu a společně vyhovují požadované kvalifikaci? 
 

3) V zadávací dokumentaci uvádíte na straně 4 následující:  
E. Testování technické migrace dat 

 Otestování technické migrace dat mezi stávajícím a novým IS; 

 Ověření funkčnosti a kompatibility přenášených dat;  
 

DOTAZ 1: Předpokládá se dodávka výše uvedené služby formou vypracování dokumentu, 
např. tabulky rekapitulující úplné a správné mapování dílčích atributů starého systému do 

nového systému (analytické srovnání), nebo jde o vytvoření a ověření prototypu 
migračního nástroje na vybraném vzorku dat?  
 
DOTAZ 2: V případě varianty prototypu: bude v ÚNMZ k dispozici prostředí pro jeho 

realizaci? 
 

4) Po členech projektového týmu požadujete, aby byli bezúhonní.  
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DOTAZ: Jak požadujete prokázat? Stačí čestné prohlášení nebo potřebujete u každého člena 
výpis z rejstříku trestů ?  

 
S pozdravem 
 

 

Přesné znění odpovědi: 

K výběrovému řízení na „Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově navrhovaným 
systémem tvorby technických norem“ máme následující dotazy:  

1) Specifikace potřebného vybavení SW a HW – viz. bod E. Testování technické migrace dat 
(str.4 zadávací dokumentace)  

Dotaz: Jedná se o specifikaci potřebného vybavení SW a HW pouze pro migraci, nebo celý nový 
systém?  

Odpověď: Jedná se o specifikaci potřebného vybavení SW a HW pro celý nový systém.  

2) Upřesnění dílčího kvalifikačního předpokladu pro senior datového analytika (viz zadávací 
dokumentace str. 11: „Praxe v poskytování služeb v oblasti datových analýz, vývoje a správy 
databází v délce trvání minimálně 5 let; požadována znalost databází IBM Aplication, Oracle, 
MS Sharepoint“)  

Dotaz 1: Jaké jsou přesné názvy produktů, resp. jejich částí, jejichž znalost je požadována  

Odpověď 1: Požadujeme zkušenosti s IBM Informix database software, IBM Lotus Notes, Oracle 
RDBMS a dále zkušenosti se správou a řízením dokumentů MS SharePoint.  

Dotaz 2: Můžeme obsadit jednu roli (typ) více lidmi, kteří splňují dílčím způsobem kvalifikační 
požadavky daného typu členu týmu a společně vyhovují požadované kvalifikaci?  

Odpověď 2: Ne. Nelze akceptovat, aby kvalifikaci pro jednoho člena týmu splňovalo dohromady více 
lidí s částečnou kvalifikací s tím, že společně kvalifikaci naplňují. Není možné v daném případě 
vykonávat požadované činnosti, kdy bude kvalifikaci jednoho člena splňovat více osob společně.  

3) V zadávací dokumentaci uvádíte na straně 4 následující:  

E. Testování technické migrace dat  

 
· Otestování technické migrace dat mezi stávajícím a novým IS;  

· Ověření funkčnosti a kompatibility přenášených dat;  

 
Dotaz 1: Předpokládá se dodávka výše uvedené služby formou vypracování dokumentu, např. tabulky 
rekapitulující úplné a správné mapování dílčích atributů starého systému do nového systému 
(analytické srovnání), nebo jde o vytvoření a ověření prototypu migračního nástroje na vybraném 
vzorku dat?  
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Odpověď 1: Předpokládá se dodávka výše uvedené služby formou vytvoření a ověření prototypu 
migračního nástroje na vybraném vzorku dat.  

Dotaz 2: V případě varianty prototypu: bude v ÚNMZ k dispozici prostředí pro jeho realizaci?  

Odpověď 2: Ano.  

4) Po členech projektového týmu požadujete, aby byli bezúhonní.  

Dotaz: Jak požadujete prokázat? Stačí čestné prohlášení nebo potřebujete u každého člena výpis z 
rejstříku trestů?  

Odpověď: Pro daný účel stačí čestné prohlášení. Nicméně zadavatel bude akceptovat obojí formu 
prokázání bezúhonnosti. 

 


