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Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 2 
(verze ze dne 10. 10. 2014) 

 
V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Elektronizace agendy 

rady/zastupitelstva města a projektového řízení“ zadavatel vydává následující dodatečnou informaci k zadávací 

dokumentaci (resp. odpověď na dotaz uchazeče). Znění dotazu uchazeče je zvýrazněno červeně. 

 

Dodatečná informace zadavatele č. 2 ze dne 10.10.2014 

 

Dotaz uchazeče ze dne 9.10.2014: 

Část 2: Jaký je stávající groupwarové informační systém zadavatele? Prosíme včetně přesného označení 

používané verze a pokud je to pro nabídku podstatné, tak i jaké funkční části tohoto řešení zadavatel využívá nebo 

naopak nevyužívá. 

 

Odpověď zadavatele ze dne 10.10.2014: 

Jak je uvedeno v dodatečné informaci zadavatele č. 1, jedná se o groupwarový informační systém na platformě 

IBM Notes. V současné době je provozována serverová část ve verzi 8.5.3 a klientská část ve verzích 8.5 i 9 a to v 

konfiguraci basic i full. Vzhledem k vývoji nových verzí jsou tyto jako minimálně kompatibilní a je požadována 

kompatibilita i s nově vydanými. Využívány jsou standardní části jako pošta, kalendář, kontakty, rezervace 

prostředků a další. Požadována je vazba na moduly Pošta (standardní modul systému IBM Notes), Úkoly a Porady 

(dodavatelem je firma OR-CZ spol. s r. o.) a webový server pro publikaci (dodané řešení nebo vazba na stávající 

systém provozovaný na platformě Drupal ve verzi 6).  

 

Úplné znění doplňující informace č. 2 bude zasláno všem uchazečům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, 

nebo požádali o zadávací dokumentaci a zároveň bude zveřejněno na profilu zadavatele a webových 

stránkách města Moravská Třebová. 

 

V Moravské Třebové dne 10. 10. 2014 

 

 

 

 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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