Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253, zakazky@mendelu.cz
V Brně, 28. 11. 2019
Č. j.: 25937/2019-926
Veřejná zakázka s názvem: „Elektronický systém spisové služby“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (DI_3)
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení
zaslané dodavatelem. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata s provedením
anonymizace textu. Dne 26. 11. 2019 obdržel zadavatel níže uvedené dotazy:
Dotaz dodavatele č. 7:
I.b oprava nebo doplnění záznamu podatelnou po předání na jiný spisový uzel nebo
organizační jednotku
V případě analogové zásilky, která je již podatelnou předána, nemá podatelna údaje k dispozici
(zásilku fyzicky u sebe) a o případné doplnění se stará organizační složka (spisový uzel,
případně zpracovatel), na který byla zásilka předána. Očekává zadavatel ve videoukázce
prezentaci vrácení této zásilky zpět na podatelnu a její editaci (kopírování oběhu analogové
zásilky). Případně je ke splnění tohoto bodu možné prezentovat funkcionalitu úpravy metadat
zásilky z příslušného místa, kde se aktuálně zásilka nachází?
Odpověď zadavatele č. 7:
Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č.1 (příloha s názvem „Specifikace
plnění zakázky“) v kapitole 2.3.1 vyjádřil svůj zájem o scanování dokumentů, i přestože se
nejedná o legislativně určenou povinnost při příjmu analogových podání. Zadavatel
předpokládá, že je analogová podoba podatelně nadále dostupná prostřednictvím scanu
přiloženého k příslušnému dokumentu v systému spisové služby. Pokud nabízený systém
spisové služby má v sobě taková systémová nastavení nahlížecích práv k dokumenům, které
neumožňují zobrazení nebo editaci příchozího dokumentu podatelnou než za užití kroku
předání zpět na podatelnu (kopírování oběhu analogové zásilky), očekává zadavatel jako
součást ukázky i tyto nutné kroky.
Dotaz dodavatele č. 8:
III.a zobrazení dokumentů určených k odeslání podatelnou vč. editace metadat
vybraného dokumentu podatelnou před vypravením
Zadavatel v tomto bodě požaduje editaci metadat vybraného odesílaného dokumentu.
Vzhledem k tomu, že vypravení dokumentu obvykle bývá okamžikem vyřízení tohoto
dokumentu, jsou atributy tohoto dokumentu upravitelné pouze uživatelem se speciální
správcovskou rolí dle NSESSS:
2.1.19 eSSL zajišťuje, aby hodnoty některých prvků metadat dokumentu v digitální podobě
mohly být aktualizovány oprávněnými uživateli nebo správcovskou rolí v souladu s požadavky
uvedenými v kapitole 11.
8.3.5 Správcovským rolím je umožněno změnit jakýkoli uživatelem zapsaný prvek metadat.
Tato funkce umožňuje správcovským rolím provádět případné opravy chyb uživatelů
(například chyby při vkládání dat, chybné zařazení ve spisovém plánu).
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Očekává zadavatel, že uživatelé pracující s podatelnou budou disponovat touto speciální rolí
nebo měl být obsahem bodu požadavek na editaci metadat zásilky dokumentu?
Zadavatel v dokumentu "Příloha č. 1_Specifikace plnění zakázky.docx" v kapitole 2.3.1 uvádí
jako funkční požadavek "SKENOVACÍ SUBSYSTÉM PRO LISTINNÉ DOKUMENTY",
konkrétně pak v kapitole 2.3.1.1 Skenovací subsystém: Součástí plnění pro příjem
a zpracování podání v listinné podobě je i obslužný SW. Skenovací subsystém musí splnit
následující požadavky:
· Přijímá vstupy o skenovaném rozměru: A4 a A3,
· rozlišení skenování: nejméně v rozsahu, 300 dpi,
· průchodnost skeneru: nejméně 100 stran za hodinu,
· automatický podavač na nejméně 50 listů A4 a A3,
· skenovací software s přímým napojením do EPO (resp. ESSS),
· dávkové skenování s oddělením dokumentů,
· digitalizaci do vícestránkových PDF/A,
· identifikace (nalezení) a rozpoznání čárového kódu,
· vytváření OCR vrstvy u analogových dokumentů. Textová vrstva bude uložena u příslušného
dokumentu v ESSS.
Dle těchto požadavků není patrné, zda se jedná o požadavek pouze na software nebo
i hardware skenovacího pracoviště. Požaduje zadavatel v rámci zakázky dodání hardware
skenovacího pracoviště a pokud ano v jakém rozsahu (počet kusů). V případě, že je
požadavkem pouze software pro obsluhu skenerů požaduje dodavatel specifikaci současného
hardware zadavatele, který má být pomocí tohoto software obsluhován.
Odpověď zadavatele č. 8:
Zadavatel uvádí, že se jedná pouze o sotfwarový požadavek, tj. aby spisová služba byla
připravena na možnost scanování dokumentů. Hardwarové vybavení pracoviště/pracovišť
není součástí předmětu této veřejné zakázky. Specifikace současného hardware zadavatele
není uvedena, protože jím zadavatel ještě nedisponuje a pořízení tohoto vybavení bude
řešeno v průběhu implementace vybrané spisové služby.
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