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Zájemci o veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
 
       Na základě žádosti  dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Implementace řešení pro publikaci účetních a 
finančních dat státu veřejnosti“ zadané jako zjednodušené podlimitní řízení. Dotazy jsou 
uvedeny v přesném znění. 
 
 
Dotaz č. 1: 
Jak je v ZD uvedeno, má být součástí nabídky také popis požadavků na operační systém. 
Znamená to, že veškeré licenční poplatky za operační systém zajistí MF nebo mají být 
zahrnuty do celkové ceny řešení? Předpokládáme řešení s operačním systémem Microsoft 
Windows Server 2012 vč. provozu IIS (Internet Information Services).  
Odpověď: 
Poplatky za operační systém nemají být zahrnuty do celkové ceny (OS není součástí dodávky, 
zajistí MF). 
 
Dotaz č. 2: 
Pro realizaci řešení BI (transformace dat a OLAP služby) předpokládáme použití produktu 
Microsoft SQL Server verze 2012 Standard. Má být cena licencí (per processor) uvedeného 
produktu zahrnuta do nabídkové ceny nebo potřebné licence zajistí MF?  
Odpověď: 
Poplatky za databázový server nemají být zahrnuty do celkové ceny (DB není součástí 
dodávky, zajistí MF). 
 
 
 
 
 



Dotaz č. 3: 
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že data budou čerpána z datových extraktů IISSP. Jsou 
tyto extrakty již připraveny/vydefinovány, nebo se očekává, že dodavatel bude požadavky na 
extrakty specifikovat a budou se tedy teprve připravovat v rámci realizace zakázky? V 
případě, že datové extrakty budou teprve realizovány, je zajištěna spolupráce s dodavatelem 
systému IISSP?  
Odpověď: 
Datové extrakty jsou částečně k dispozici (v oblasti CSUIS) a částečně budou definovány a 
připravovány v rámci realizace zakázky. Spolupráce s dodavatelem IISSP je zajištěna. 
 
 
 
 

S pozdravem  
 

 
 
 
 
 

………………………………… 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
Ředitel odboru - Finanční 
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