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Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 16. června 2020
Č.j.: 2020/72696/CNB/420
Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Programové vybavení
pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích“
Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše
uvedené veřejné zakázky (dále též „ZD“), a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.
Dotaz č. 1
Zadavatel v bodě 1.1 - Obecné požadavky Přílohy č.1 návrhu smlouvy v požadavku
na „Logování“ uvádí „Programové vybavení musí umožnit aktivaci detailního logování
se stanovenou strukturou…“.
Je tím myšleno „dodavatelem stanovenou strukturu logování“ nebo jakým způsobem bude
struktura stanovena?
Odpověď zadavatele:
Logy musí být v čitelné podobě s definovanou strukturou, která musí být detailně popsána
dodavatelem tak, aby je bylo možné strojově zpracovat.
Dotaz č. 2
Zadavatel v bodě 1.2 - Specifické požadavky Přílohy č.1 návrhu smlouvy v požadavku
na „Umístění certifikátů a klíčů pro realizaci podpisu v OS Windows“ uvádí „Je požadováno,
aby byl realizován podpis na základě certifikátů uložených v PC a rovněž i certifikátů
uložených na tokenech nebo čipových kartách, které vydávají kvalifikované certifikační
autority“.
Dle uvedeného se myslí certifikáty přístupné přes crypto API (= jsou vidět v úložišti
Windows) nebo se požaduje i PKCS#11?
Odpověď zadavatele:
Jedná se standardně o certifikáty a klíče primárně přístupné v OS Windows prostřednictvím
poskytovatelů kryptografických služeb (CSP a CNG). PKCS#11 v OS Windows není
vyžadováno, pokud to není pro funkčnost programové komponenty v požadovaných
internetových prohlížečích nezbytné.
Dotaz č. 3
Zadavatel v bodě 1.2 - Specifické požadavky Přílohy č.1 návrhu smlouvy v požadavku
„Úprava vzhledu“ uvádí „Programové vybavení musí umožňovat změnu vzhledu, případně
doplnění loga.“

Chápeme správně, že zadavatel dodá podklady a dodavatel připraví custom instalaci nebo
si uvedené chce zadavatel modifikovat sám? Dále pak, v jakém konkrétně rozsahu má být
umožněna změna vzhledu?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel předá dodavateli podklady pro změnu vzhledu. Tímto však není vyloučeno
provedení změny zadavatelem dle dohody a na základě instrukcí dodavatele.
Konkrétní rozsah bude zadavatel definovat po otestování programového vybavení.
Příkladem mohou být požadavky na změnu velikosti fontů nebo dialogových oken či doplnění
vlastní ikony pro rozšíření do prohlížečů v případě loga.
S pozdravem
JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky
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