Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ15/2018 - II
Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje
následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce realizované
v otevřeném nadlimitním řízení č. j. VZ15/2018 - II s názvem: „Analytika vysílání“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
V zadání se píše o analytice vysílání, která by měla sloužit jako backup za vyvíjenou analytiku.
V jakém stádiu je tato funkcionalita? Lze ji případně využít?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Tento backup je teprve ve vývoji a jde o „stříhání zvuku“ dle výstupů, které mají v případě zájmu
dodavatelé k dispozici (ať již na externím disku Českého rozhlasu či vlastním zařízení dle postupu
popsaného v zadávací dokumentaci v části A odst. I) jako zdroje metadat – v současné chvíli Český
rozhlas neumí „číst“ zvukovou stopu, zvuk je řezán podle času, a tedy nepřesně.

Dotaz č. 2
Hovoří se o extra zakázce na analytiku mluveného slova. Je už vypsaná?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Veřejná zakázka na analytiku mluveného slova je aktuálně ve stavu dokončené technické specifikace
a připravujeme zadávací dokumentaci. Tato zakázka by měla být vyhlášena v lednu 2019.

Dotaz č. 3
Jaká je představa podpory? V zadání se píše o podpoře 24/7. To je velice náročný task. Je to opravdu
nutné? A na jaké období je počítáno s podporou? Jenom po dobu vývoje, tedy rok 2019, nebo i do
budoucna (v rámci fáze 2)?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:
Jsme si plně vědomi náročnosti podpory v rozsahu 24/7, nicméně vzhledem k důležitosti, kterou
tomuto projektu přikládáme, ji v raných začátcích projektu musíme vyžadovat. Naše představa je
taková, že podporu 24/7 plánujeme pouze zpočátku projektu při zavádění a spouštění, přičemž
postupem času by mělo docházet k postupnému útlumu na základě dokončení jednotlivých use casů.
Tato podpora by se rovněž ve smyslu přílohy č. 7 – Technická specifikace vyhrazené změny závazku
zadávací dokumentace měla týkat i fáze č. 2.
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Dotaz č. 4
Jaký je stav interních systémů ČRo, se kterými bude potřeba komunikovat? Existuje k tomu
dokumentace? Nějaká zodpovědná osoba/tým se kterou lze případnou integraci konzultovat?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující informace:
Maximum, které jsme schopni definovat, je popsáno v technické specifikaci. Český rozhlas bohužel
není schopen v tomto ohledu poskytnout nic nad rámec již uvedeného, snad pouze s výjimkou
skutečnosti, že systém vysílání Anova se nakonec možná nebude implementovat.
Pro jednotlivé systémy pak získá vybraný dodavatelem (tedy dodavatel, který veřejnou zakázku získá)
konkrétní kontaktní osobu.

Dotaz č. 5
Zásadní otázka je ohledně databáze a ukládání informací. Zadání chápu tak, že z naší strany není
potřeba nic ukládat (pouze dočasně pro případ výpadku), že veškerá datová struktura bude řešena ze
strany ČRo. Je to tak?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Ano, datová struktura bude řešena v rámci Českého rozhlasu. Od vybraného dodavatele potřebujeme
systém pro strukturovaný výstup (API) jak pro analytiku živého vysílání, tak pro opětovné zpracování
částí archivu - např. při upgradu na lepší analytiku vysílání budeme chtít zpracovat určité pořady nebo
bloky vysílání.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v úterý 8. 1. 2019 v 11:00 hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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