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Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací
dokumentace.
Objednatel obdržel dne 7. 1. 2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení
zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na
předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

platnosti doby plnění

Dotaz č. 1

Odpověď č. 1

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny předpokládané datumy plnění (viz níže). S
ohledem na předpokládaný termín zahájení díla až po podpisu smlouvy, lze s tímto
posunem kalkulovat i pro dokončení díla? Explicitně myšleno zda lze pracovat
s harmonogramem pro plnění díla v rozsahu 3 měsíce od předpokládaného podpisu
smlouvy ne dříve než do konce února. Tedy zahájení 1.2.2020 až ukončení
30.4.2021?
o Podání nabídky
 Datum zahájení: 21.12.2020
 Nabídku podat do: 19.01.2021 10:00
o Doba plnění
 Předpokládaný termín zahájení díla: 1. 12. 2020
 Předpokládaný termín ukončení díla: 28. 2. 2021

Ano, posun termínu zahájení díla znamená i adekvátní posun (o stejný časový
interval) termínu dokončení díla.
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vzdálený přístup
Dotaz č. 2

Odpověď č. 2

Součástí předmtu veřejné zakázky je kompletní implementace a naplnění platformy
centrálního úložiště, jmenovitě Instalace centrálního serveru v Hněvicích a Instalace
proxy/agentů na 17 skladů. Bude pro dostupný vzdálený přístup (minimálně z lokality
Hněvice), nebo instalace bude probíhat na všech lokalitách res. Skladech?
Instalace přes vzdálený přístup je možná, za splnění podmínek ZD, zejména
podmínky uvedení v pododstavci 1.4.2 „Zadavatel dále vyžaduje veškeré instalace
dodavatelem za stálé kontroly zástupce zadavatele.“

systém k připojení
Dotaz č. 3

Odpověď č. 3

1.4 b) - Instalace proxy/agentů na 17 skladů
K jakému systému se budou napojovat proxy/agenti na skladech?

Připojení bude realizován k centrálnímu serveru platformy centrálního úložiště
procesních dat z řídicích systémů. Resp. druhým směrem budou zprostředkovávat
spojení ke SCADA serverům na skladech.

migrace archivovaných dat
Dotaz č. 4

Odpověď č. 4

Předpokládá se migrace/import stávajících archivních dat do nového systémů?
Pokud ano, o jaký datový objem se jedná.

Nepředpokládá.

omezení rozsahu zakázky

Dotaz č. 5

Odpověď č. 5

Kapitola. 1.4.1 vymezuje rozsah a technické podmínky zakázky, “Součástí ceny díla
jsou též veškeré potřebné licence (operační systém pro virtuální server uvedený
výše poskytne zadavatel) a podpora na 1 rok, a to včetně případných modulů a
rozšíření.” Lze vymezit limitaci pro závěrečné ustanovení? Myšleno specifikovat
rozšíření nebo stanovit pracnost např. v MD (mandays), která nebude překročena
nad rámec původního záměru.
Zadavatel uvedenou formulací myslel, že požaduje, aby součástí ceny díla byly též
veškeré potřebné licence (operační systém pro virtuální server uvedený výše
poskytne zadavatel) a podpora na 1 rok, a to včetně případných modulů a rozšíření
potřebná pro plnění předmětu díla v rozsahu definovaném v ZD.
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webové rozhraní
Dotaz č. 6

Kapitola 1.4.1 definuje mimo jiné i dostupnost uživatelské prostředí přes webové
rozhraní. Je míněno jako prostředí pro uživatele (prohlížení dat, tvorba sestav, …),
nikoli administrátorské nástroje?

Odpověď č. 6

Ano, zadavatel požaduje uživatelské webové rozhraní v rozsahu definovaném v ZD.

MS exchange podpora
Dotaz č. 7

Odpověď č. 7

Kapitola 1.4.12 obsahuje seznam aplikací s požadavkem na rozhraní a možnosti
integrace. U položky „Microsoft Exchange (on-premis i Online/Office 365).“ bychom
požádali o potvrzení, že se tím rozumí schopnost odesílat emaily přes SMTP
rozhraní. Pokud ne, jaká další integrace je požadována?

Ano, zadavatel požaduje schopnost odesílat emaily přes SMTP rozhraní.

Rozsah potřebných licencí

Dotaz č. 8

Odpověď č. 8

Kapitola 1.4.1 uvádí, že součásti ceny jsou též veškeré potřebné licence vyjma
operačních systému pro servery. Jak je to v případě, že dodávaný SW vyžaduje ke
svému běhu i Microsoft SQL Server. Pro základní rozsah zakázky je možné využít
verzi Microsoft SQL Express. V případě masivního využití některých komponent a
hlavně požadavku možnosti nasazení vysoké dostupnoti (která není součástí
implementace) může dojít k techníckým limitům této edice. Má být součástí ceny díla
uvedena I licence Microsoft SQL Server ikdyž pro vlastní implentaci v základním
rozsahu díla není nutná?
Zadavatel požaduje implementaci plnící textaci ZD zakázky, tj. případná placená
licence budou součástí ceny díla. Zadavatel nevylučuje možnost implementaci
formou Microsoft SQL Express, pokud budou splněny požadavky ZD, mj. požadavek
z pododstavce 1.4.1. „Každé řešení by mělo být navržené s dostatečnou výkonovou
a kapacitní rezervou pro budoucí provoz. Zadavatel předpokládá budoucí provoz
15 000 tagů, úvodní naplnění dle požadavků by tedy mělo vyčerpat maximálně 30 %
dostupných zdrojů.“

1.6.1 Doba plnění
Je uveden předpokládaný termín zahájení 1.12.2020.
Dotaz č. 9
Chápeme dobře, že je možné nabídnout harmonogram realizace v celkové době
trvání 3 měsíce se zahájením ke dni objednání?
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Ano

1.4.12. Požadavky na rozhraní a možnosti integrace s dalšími systémy a aplikacemi,
výstupní rozhraní:
- OPC DA/ HDA/ UA
Dotaz č. 10

Odpověď
č. 10

Dotaz č. 11

Ve výstupních rozhraních je u OPC uvedena i varianta UA. Trváte na poskytování
dat ven z platformy i UA verzí protokolu OPC? Máte nějaký nadřazený systém, který
by vyžadoval OPC pouze ve variantě UA a zároveň nebyl schopen komunikovat
žádným jiným způsobem (např. přes Web API či ODBC/OLEDB/JDBC)?

Zadavatel požaduje v současnou chvíli pouze podporu těchto rozhraní platformou.

1.4.12. Požadavky na rozhraní a možnosti integrace s dalšími systémy a aplikacemi,
výstupní rozhraní:
- Integrace s Microsoft SharePoint (on-premis i Office 365).
Je možno blíže specifikovat představu integrace na SharePoint? Je zde požadováno
např. vytváření webových stránek pomocí WebParts?

Odpověď
č. 11

Zadavatel požaduje v současnou chvíli pouze podporu těchto rozhraní platformou.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci neprodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.
V Praze

Milan Trnka

Digitálně podepsal Milan Trnka
Datum: 2021.01.07 13:21:32 +01'00'
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