VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Jednající:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Michalem
Krausem, MBA, členem představenstva
027 95 281

IČO:

(dále jen „zadavatel“)
Zajištění provozu klíčových komponent produkčního prostředí Datové platformy
Zadavatel tímto analogicky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je jako „zákon“), a dle čl. 8 Výzvy k podání nabídek
uveřejňuje odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Vzhledem k tomu, že všechny níže uvedené odpovědi představují vysvětlení technické
specifikace a nepředstavují její změnu, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání
nabídek.
Dotazy/Odpovědi:
D: „V zadavaci dokumentaci je uvedeno:
1) Message broker queue
* Kompatibilní s protokolem AMQP 1.0
* Velikost zprávy až 100 MB
* Dead letter queues
* Předpokládáme denní průtok dat 150 GB a 500 zpráv za sekundu, celkový počet zpráv za
den 10 000 000
Chtel bych se zeptat, jestli informace velikost zpravy 100MB je spravne. Pri vypoctu 100
MBx500 zprav za sekundu je 50 GB za sekundu coz se mi jevi jako velmi vyskoe cislo, stejne
tak z pohledu objemu dat se pohybujeme za den v oblasti jednotek PB za den.
Pokud je toto cislo spravne je mozne dostat informaci kolikrat za den se k teto hranici
priblizime?“
O: Hodnota je uvedena správně, očekává se příchod této zprávy 1-2x za den.
D: „Je MongoDB Atlas, tedy hostovaná služba u vybraných cloud providerů, nutná podmínka
nebo lze použít MongoDB umístěné v našem cloud datacentru a nabízet ho v požadovaném
rozsahu a kvalitě?“
O: Zadavatel po přezkoumání této otázky potvrzuje, že MongoDB Atlas je nutnou podmínkou
a požadavkem zadavatele.
D: „Je k podání nabídky emailem nutný elektronický podpis?“
O: Nikoliv, pro účely zakázky malého rozsahu zadavatel nevyžaduje elektronický podpis pro
podání nabídky prostřednictvím e-mailu, ani pro účely podání nabídky na profilu zadavatele.
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D: „Otázka 3: Je nutná elektronická konverze scanů listinných dokumentů?“
O: Nikoliv, jedná se o zakázku malého rozsahu, zadavatel tedy tento úkon nevyžaduje.
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