
 

 1  

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. II ZE DNE 3.10.2011 
 
 
ZADAVATEL:  Česká republika - Ú řad vlády ČR 
Sídlem:   Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 
Zastoupený:  RNDr. Marek Blažka, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací 
IČ:    00006599 
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
Zajišt ění softwarové a hardwarové podpory Informa čního systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 
Má systém spravovat registry jako CEP, RIV, atd. , nebo se k nim jen připojuje? V případě, že jde o 
připojení je možné použít nějaké vnitřní rozhraní, nebu bude muset být využito rozhraní, které je 
poskytováno pro veřejnost (jestli takové vůbec existuje)? 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 
CEP a RIV jsou přímo komponentami IS VaVaI.  Jsou tedy částmi předmětu plnění zakázky.  Další 
části jsou vymezeny legislativou a jsou popsány v zadávací dokumentaci.  Dodavatel bude mít plnou 
zodpovědnost za včasné a bezchybné zpracování dat od vstupu IS VaVaI až po požadované výstupy. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 
Jaký je rozsah výstupů, které jsou od systému vyžadovány? 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2: 
Požadované výstupy jsou popsány v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace: 
- Potřeba isvavai.db.08: Ze zpracovaných dat vytvářet požadované výstupy (str. 50 a násl.) 
   - speciálně webová prezentace dat IS VaVaI je popsána v oddíle Potřeby webové prezentace dat IS 
VaVaI (str. 56 a násl.) 
   - zpracovaná data jsou zároveň podkladem pro kontrolní službu, která provádí kontroly dat na 
vstupu informačního systému - viz Potřeba 
isvavai.db.08.03: Vytvářet podkladovou databázi pro webovou prezentaci dat IS VaVaI (str. 52) a celý 
oddíl Potřeby kontrol dat na vstupu IS VaVaI (str. 5 a násl.) 
- Potřeba hodn.02: Vytvoření pracovních a výstupních tabulek hodnocení (definované platnou 
metodikou hodnocení). 
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Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 
Nejsou definovány vůbec žádné specifické požadavky na rozsah funkcí jednotlivých „komponent 
systému“ (např.: komponenta pro zveřejňování, komponenta státní rozpočet …) 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3: 
Komponenty systému i jejich funkčnosti jsou v dostatečné míře popsány v Příloze č. 3 Zadávací 
dokumentace. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 
Není vůbec zřejmý koncept systému. K čemu bude systém sloužit?; Jaká data bude evidovat?; Jaké 
jsou jeho primární a sekundární funkce?;...). Je možné toto specifikovat? 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4: 
Koncept systému je vymezen legislativou (zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů - 
zejména §§ 30-32 - a jeho prováděcí předpis: nařízení vlády č. 397/2009 Sb.) a je dále specifikován 
Koncepcemi informačního systému.  Na všechny tyto dokumenty jsou v Zadávací dokumentaci 
uvedeny jasné odkazy, mj. v úvodu Přílohy č. 3. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 5: 
Pro stanovení HW náročnosti, je potřeba vědět více o prostředí, kde bude systém implementován 
např.: počty konkurenčních přístupů k systému, zatížení veřejného i vnitřního rozhraní systému, zátěž 
automatickými mechanismy (např.: pravidelná synchronizace dat, periodické generování výstupních 
sestav, příprava dat pro komplexnější data mining, atd.) 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5: 
Konceptuální model údajů informačního systému je obsažen v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace v 
oddílu Základní entity IS VaVaI a jejich vztahy (str. 35 a násl.), kde součástí popisu je i přehled počtů 
instancí jednotlivých entit. 
 
Databáze IS VaVaI (včetně komponenty pro státní rozpočet a hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a ukončených programů) v současné době zabírá přibližně 100 GB v systému řízení báze 
dat Oracle.  Roční přírůstek v posledních letech činil přibližně 15 GB. 
 
Webová vrstva v současnosti obsluhuje přibližně 1,7-2,5 mil. požadavků za měsíc. 
 Zátěž je rozložená nerovnoměrně.  Za první tři čtvrtletí roku 2011 se vyskytlo 32 dní se zátěží vyšší 
než 100 000 požadavků, nejvýše 150 001 požadavků (27.4.2011).  Přenášené objemy dat se pohybují 
mezi 30 a 60 GB/měsíc. 
 
Vedle toho je třeba obsloužit (s nižší prioritou) provoz webových robotů, zejména indexátorů 
webových vyhledávačů.  Ty generují dalších 2-4 mil. požadavků za měsíc a přenosy mezi 20 a 35 
GB/měsíc. 
 
 
Znění žádosti o dodate čné informace k zadávacím podmínkám č. 6: 
Systém bude instalován u zadavatele? Nebo bude možné nabídnout službu u některého 
poskytovatele (server hosting/housing)? 
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6: 
Systém nebude instalován u zadavatele. Dodavatel musí zabezpečit ochranu dat IS VaVaI proti ztrátě 
a proti neoprávněnému přístupu, viz Potřeba isvavai.db.02: Ukládat přijímaná data zabezpečeným 
způsobem (str. 27 a násl. Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace). 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

Ing. Jana Kuncová 
odborná konzultantka 

GORDION, s.r.o. 
Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
Tel.: +420 281 021 817 
Fax:  +420 281 021 825 
e-mail: kuncova@gordion.cz 
www.gordion.cz 
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