VYSVĚTLENI ́ ZÁ DÁ VACI ́ DOKUMENTACE č. 4
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni ́ veřejných zakázek, ve zněni ́ pozdějši ́ch předpisů (dále jen
„zákon“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

́
Sidlo:

Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ústředni ́m ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Nový agendový informační systém a geografický
informační systém Státního pozemkového úřadu
Část 2: Geografický informační systém Státního
pozemkového úřadu

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 036208/2019 / SPU 232363/2019

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

Česká republika – Státni ́ pozemkový úrǎ d, jako zadavatel výsě uvedené veřejné zakázky, obdržel dne
́ ost o vysvětleni ́ zadávaci ́ dokumentace.
6. 6. 2019 žad
Dotazy dodavatele:
1. Zadávací dokumentace definuje velmi přesně interní a veřejná klientská rozhraní. Nikde ale není
specifikace infrastruktury. Lze předpokládat, že databáze i aplikační (mapový) server bude umístěn
v prostředí dostupném jak z intranetu tak z internetu, nebo z důvodu vyšší bezpečnosti budou
interní a veřejný prostor odděleny, interní systém umístěný ve vnitřní síti a očekává se replikace
dat mezi interní a externí databází? Uvědomujeme si, že toto rozhodnutí ovlivní „Interní
bezpečnostní předpisy“, které budou předány po podpisu smlouvy s dodavatelem. Nyní
potřebujeme znát požadavky zákazníka z důvodu správného odhadu nezbytných licencí.
2. V Technické specifikaci v bodě 3.9.8 "Webová služba na osobní údaje ISKN (6i)" je řečeno, že
podrobná specifikace této funkcionality je předmětem detailní specifikace. Prosíme o přesnou
navigaci ve specifikaci, kde jsou k ní zmíněné podrobnosti.
Odpovědi zadavatele na dotazy:
1. Návrh infrastruktury – zabezpečení interní a veřejné části je předmětem nabídky řešení
dodavatele. Zadavatel nemá konkrétní požadavky a nechává na dodavateli, aby zvolil a nabídl
vhodné řešení na základě svých zkušeností a dle postupů dobré praxe.

Státní pozemkový́ úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČ: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Podrobná specifikace řešení infrastruktury pak bude zpracována dodavatelem v rámci vstupní
analýzy – detailní specifikace viz kapitola 3.3 „Vstupní analýza (detailní specifikace)“ přílohy č. 1
zadávací dokumentace:
„Před vlastní implementací systému dodavatel provede vstupní analýzu, v rámci které vyhotoví
detailní specifikaci řešení (viz harmonogram), která bude obsahovat minimálně:
 finální architekturu řešení
o řešení pro intranet a zabezpečení řešení pro Internet (veřejné části)“

2. Detailní specifikací je v rámci technické specifikace myšlena vstupní analýza dodavatele viz. kap.
3.3. přílohy č. 1 zadávací dokumentace – „Vstupní analýza (detailní specifikace)“.
Poznámka: V současné době jsou webové služby WSDP v. 2.8 již vystaveny a připraveny na ESB
(integračním rozhraní) zadavatele.

V Praze, dne 10. 6. 2019

………………………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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