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Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 1 
(verze ze dne 6. 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. 1 ze dne 6.10.2014 

 

Na stránkách veřejných zakázek je výzva k podání nabídky na agendu rady a zastupitelstva města. Po jejím 

prostudování na Vás máme následující dotazy: 

 

- V dokumentaci se uvádí, že má jít o úzkou vazbu a spolupráci se stávajícím groupwarovým informačním 

systémem. O jaký systém/sadu systémů konkrétně jde? 

Odpověď zadavatele: Jedná se o řešení postavené na platformě IBM Notes. 

 

- Používá úřad OS Windows? 

Odpověď zadavatele: Ano, operační systém Windows je využíván jako jediná platforma pro klientské 

stanice. Jako serverové operační systémy jsou využívány OS Windows a OS GNU/Linux. 

 

- Používá úřad serverové prostředí od Microsoftu? Má úřad MS SQL server?  

Odpověď zadavatele: Ano, serverové prostředí OS Windows od firmy Microsoft je také využíváno. MS SQL 

Server městský úřad nevlastní. Jako databázový systém využíváme Oracle Database Standard Edition 

One 10gR2 ve verzi 10.2.0.4 provozované na platformě GNU/Linux. 

 

- Používá úřad textový editor Word? 

Odpověď zadavatele: Ano, textový editor Word je využíván jako součást balíku Microsoft Office a to ve 

verzích XP, 2003, 2007 a 2013. 

 

- Jsou radní a zastupitelé pro svou práci vybaveni PC či NB (popřípadě tablety)? 

Odpověď zadavatele: Radní jsou vybaveni notebooky, zastupitelé nejsou ze strany městského úřadu 

vybaveni výpočetní technikou. 
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- Existuje popsané rozhraní mezi webovými stránkami města tak, aby šlo použít pro automatizované 

vyvěšování programu, materiálů či usnesení? 

Odpověď zadavatele: Ano, lze využít standardního volání API funkcí systému Drupal ve verzi 6 

 

- Existuje popsané rozhraní na systém práce s úkoly? Očekává se, že úkoly vyplývající z rady či 

zastupitelstva budou přenášeny do tohoto systému? 

Odpověď zadavatele: Systém práce s úkoly nemá vlastní rozhraní, jsou využívány standardní funkcionality 

systému IBM Notes. Požadovanou funkcionalitou nového systému je vazba na systém úkolů (např. jejich 

generování) na základě podkladů z jednání. 

 

- Jaký mailový systém úřad používá? 

Odpověď zadavatele: Jako mailový systém je využívána standardní součást groupwarového řešení 

platformy IBM Notes. 

 

Úplné znění doplňující informace č. 1 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 6. 10. 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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