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Název a evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Dodávky licencí ORACLE, ev. č.: Z2018-025035
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací
dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele jako součást
zadávací dokumentace označené veřejné zakázky.
V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše uvedené
veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a
sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). Tzn., že
nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto dokumentem
nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.
Číslo
položky
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Znění dotazu/Znění Vysvětlení/Doplnění/Změny zadávací dokumentace

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
(poskytnuto dne 24. 8. 2018)

Dotaz č. 1:
V kapitole 2.4.1 uvádí Zadavatel Název licence „Oracle Standard Edition 2 Processor Perpetual“.
Myslel Zadavatel pod tímto označením „Oracle Database Standard Editon 2 Processor Perpetual“
s PN výrobce L104642?
Dotaz č. 2:
Zadavatel na několika místech v zadávací dokumentaci uvádí „licence typu SE“případně „verze
Standard Edition“.
Uchazeč se ptá, zda tím Zadavatel opravdu myslel Oracle Database Standard Edition, nebo zda se
jedná o překlep a jedná se o technologii Oracle Database Standard Edition 2.
Dotaz č. 3:
Zadavatel V Příloze č. 2 Smlouvy popisuje stávající stav infrastruktury, na který požaduje
instalovat nově nakupované licence Oracle Database Standard Edition 2. Zadavatel provozuje
infrastrukturu virtualizovanou prostřednictvím technologie VMware, která je z pohledu výrobce
Oracle považována za metodu soft partitioningu a prostředky VMware nejsou uznávány ze strany
Oracle jako licenční bariéra. Pro správné licencování farmy serverů Zadavatele – 32 blade serverů
HP BL460c Gen9, každý se 2 CPU Intel Xeon E5-2643 je zapotřebí celkem 64 procesorových licencí
Oracle Database Standard Edition 2. Zatímco Zadavatel požaduje v rámci předmětu veřejné
zakázky pouze 8 procesorových licencí Oracle Database Standard Edition 2.
Licencování pouze části VMware farmy produkty Oracle je možné z pohledu licenční správnosti
Oracle pouze v případě, že Oracle schválí konkrétní návrh realizace a konfigurace VMware farmy.
Uchazeč se tedy ptá, zda Zadavatel design svojí virtualizované infrastruktury se společností Oracle
projednal a zda má od Oracle schválené použití 8 procesorových licencí Oracle Database Standard
Edition 2.
V případě, že zadavatel nemá tento návrh ze strany společnosti Oracle schválený, navrhuje
uchazeč změnit seznam požadovaných licencí v kapitole 2.4.1 z Oracle Standard Edition 2
Processor Perpetul, počet 8 na Oracle Standard Edition 2 Processor Perpetul, počet 64 a
adekvátně tomu navýšit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Dotaz č. 4:
V kapitole 5.3 Zadávací dokumentace požaduje Zadavatel roli číslo 3) Specialista databázové
technologie Oracle a roli číslo 5) Specialista licencí Oracle.
Podle popisu těchto rolí má uchazeč za to, že se jedná o identické role a z tohoto důvodu
navrhuje jednu z uvedených rolí vypustit z kapitoly 5.3.
Dotaz č. 5:
V kapitole 5.3 Zadávací dokumentace požaduje Zadavatel roli číslo 2) Specialista virtualizace
technologie VMware.

V kapitole 2.4.2 však Zadavatel nepožaduje služby spojené s instalací nebo konfigurací
technologie VMware.
Uchazeč z tohoto důvodu navrhuje vypuštění role číslo 2) ze Zadávací dokumentace.
Dotaz č. 6:
V kapitole 5.3 Zadávací dokumentace požaduje Zadavatel u role číslo 4) Specialista Linux:
„zkušenost s účastí alespoň na 1 (jednom) projektu, jehož součástí bylo dodání instalace
implementace automatizovaného nástroje pro efektivní správu SW aktiv.
Vzhledem k tomu že dodávka automatizovaného nástroje pro efektivní správu SW aktiv není
předmětem veřejné zakázky, navrhuje uchazeč vypuštění tohoto požadavku z požadavků na roli
číslo 4) Specialista Linux.
Dotaz č. 7:
V kapitole 2.4.2 zadávací dokumentace uvádí zadavatel činnost provedení Oracle SAML auditu.
Vzhledem k tomu, že tato aktivita není dále ani v zadávací dokumentaci ani v návrhu smlouvy
blíže popsána, se Uchazeč ptá, co požaduje Zadavatel v rámci této činnosti. Může tedy Zadavatel
přesně specifikovat požadované služby a výstupy Oracle SAML auditu požadované v rámci plnění
veřejné zakázky?
Dotaz č. 8:
Zadavatel požaduje v bodě 2.4 zadávací dokumentace „cílovou dobu obnovy – recovery time
objective (RTO) – 12 hodin“.
V příloze číslo 2 Smlouvy je v kapitole 8 uvedeno, že „dostupnost databází je požadována v
rozsahu 24/7, ale není kritická, kdy je akceptován výpadek v rozsahu 24 hodin.“, což je v rozporu
s bodem 2.4 zadávací dokumentace.
Uchazeč žádá o vysvětlení tohoto rozporu, případně o jeho odstranění úpravu zadávací
dokumentace a/nebo přílohy č. 2 smlouvy.
Dotaz č. 9:
Zadavatel požaduje migraci některých databází z edice Oracle Enterprise Edition na Oracle
Database Standard Edition 2. Vzhledem k tomu, že Oracle Database Standard Edition 2 obsahuje
méně funkcí a funkcionality než Oracle Database Enterprise Edition, požaduje Uchazeč pro návrh
a nacenění migrace následující informace:
Uchazeč požaduje výstupy z následujících SQL dotazů, a to včetně záhlaví ideálně XLS nebo CSV
souboru, u databází, které se mají migrovat z Oracle Database Enterprise Edition na Oracle
Database Standard Edition 2:
"select * from DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS;"
"select * from DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS
CURRENTLY_USED='TRUE';"

where

DETECTED_USAGES>0

OR

"select COMP_ID,COMP_NAME,VERSION,STATUS from DBA_REGISTRY;"
"select
NAME,DISPLAY_VALUE,ISDEFAULT,ISMODIFIED,ISDEPRECATED,DESCRIPTION
v$parameter where ISDEFAULT<>'TRUE' OR ISMODIFIED='TRUE' order by NAME;"

from

"select
NAME,DISPLAY_VALUE,ISDEFAULT,ISMODIFIED,ISDEPRECATED,DESCRIPTION
v$parameter where ISDEPRECATED='TRUE' order by NAME;"

from

Dotaz č. 10:
Uchazeč požaduje pro návrh a nacenění migrace popis všech enterprise features, které jsou
používány aplikacemi, u kterých se bude migrovat Oracle Database Enterprise Edition na Oracle
Database Standard Edition 2.
Dotaz č. 11:
Uchazeč požaduje evidenci schémat v rámci databází, které se budou migrovat z Oracle Database
Enterprise Edition na Oracle Database Standard Edition 2, a to jak aplikačních tak i systémových,
aby mohl odhadnout pracnost a cenu migrace.
Dotaz č. 12:
V kapitole 2.4.2 požaduje Zadavatel implementaci včetně migrace stávajících databází do 2
měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o databáze, které používají aplikace mimo kontrolu Uchazeče, se
chce Uchazeč zeptat, zda je zajištěná podpora dodavatelů dotčených aplikací po dobu migrace
databází a případné úpravy aplikací, které bude nezbytné pro přechod ze stávajících edicí a verzí
Oracle Database na Oracle Database Standard Edition 2 verze 12.2.0.1.0.
Odpověď č. 1:
Zadavatel požaduje dodání licencí „Oracle Database Standard Edition 2 Processor Perpetual“ s PN
výrobce L104642.
Odpověď č. 2:
Zadavatel požaduje dodání technologie Oracle Database Standard Edition 2 Processor Perpetual,
jak to i vyplývá z ostatních částí zadávací dokumentace.
Odpověď č. 3:
Konkrétní návrh realizace a konfigurace VMware farmy byl se společností Oracle projednán.
Zadavatel požaduje opravdu právě 8 procesorových licencí Oracle Database Standard Edition 2
Processor Perpetual.
Odpověď č. 4:
Nejedná se o identické role. Specialista databázové technologie Oracle je zodpovědný za
samotnou instalaci produktu a migraci databází. Specialista licencí Oracle dohlíží na licenční
čistotu implementace. Zadavatel nevylučuje, aby obě role zastala jedna osoba s náležitými
dovednostmi.
Odpověď č. 5:
Zadavatel trvá na svém požadavku. Zadavatel požaduje roli „Specialista virtualizace technologie
VMware“ z důvodu kontroly správné konfigurace a kontroly schváleného licenčního nastavení
řešení.
Odpověď č. 6:
Zadavatel trvá na svém požadavku. Zadavatel v rámci požadavků na podporu databázové
platformy Specialistou Linux, která je předmětem této zakázky dle pododst. 2.4.4. ZD,

předpokládá provádění „Konfigurace Oracle Linux“. Zavedení automatizovaného nástroje pro
efektivní správu SW zadavatel plánuje během doby platnosti smlouvy (po provedení
implementace). Pro implementaci tohoto nástroje bude třeba dodavateli, který bude
automatizovaný nástroj implementovat, zajistit součinnost zadavatele spočívající v konfiguraci
systému Oracle Linux.
Odpověď č. 7:
Předmětem požadavku na poskytnutí SAM auditu je provedení detailního vyhodnocení veškerých
nasazených produktů Oracle v rámci licenčního review po instalaci a migraci databází. Konkrétně
jde o rozmístění nástrojů na sběr dat, jejich spuštění, sběr a vyhodnocení dat. Výstupem je
stávající Oracle ELP a potvrzení korektní instalace dodaného licenčního portfolia.
Odpověď č. 8:
Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v odst. 2.4 zadávací dokumentace na zajištění „cílovoé
doby obnovy – recovery time objective (RTO) – 12 hodin“. Informace uvedená v příloze č. 2
Smlouvy je popisem současného stavu a není v rozporu s požadavkem na nově požadované
řešení.
Odpověď č. 9:
Výstupy jsou v příloze.
Odpověď č. 10:
Žádné enterprise features nejsou aplikacemi využívány.
Odpověď č. 11:
Výstupy jsou v příloze.
Odpověď č. 12:
Ano, podpora dodavatelů je zajištěna.
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Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuto dne 24. 8. 2018):
Jako přílohu tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace zadavatel poskytuje požadované
výstupy SQL dotazů a evidenci schémat, které zadavatel poskytuje stejným způsobem, kterým
byla uveřejněna zadávací dokumentace.
Zadavatel nahrazuje původně uveřejněné dokumenty, u kterých došlo ke změně. Upravené
dokumenty zadavatel poskytuje stejným způsobem, kterým byla uveřejněna zadávací
dokumentace. Dodavatelé použijí ke zpracování nabídky tyto upravené přílohy.
Název původního souboru

Název nově poskytovaného souboru

Příloha č. 1 ZD – Závazný vzor Smlouvy o
dodání licencí a implementaci a o
poskytování služeb.docx

Příloha č. 1 ZD – Závazný vzor Smlouvy o
dodání licencí a implementaci a o
poskytování služeb 20180824.docx

Příloha č. 1 Smlouvy – Ceník.xlsx

Příloha č. 1 Smlouvy – Ceník 20180824.xlsx

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 29. 8. 2018 do 10:00 hodin a
termín otevírání obálek s nabídkami stanovený na 29. 8. 2018 od 10:00 hodin a nově stanoví
termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 9. 2018 do 10:00 hodin a termín otevírání obálek
s nabídkami na 3. 9. 2018 od 10:00 hodin.
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Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuto dne 31. 8. 2018):
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 3. 9. 2018 do 10:00 hodin a
termín otevírání obálek s nabídkami stanovený na 3. 9. 2018 od 10:00 hodin a nově stanoví
termín konce lhůty pro podání nabídek na 17. 9. 2018 do 10:00 hodin a termín otevírání obálek
s nabídkami na 17. 9. 2018 od 10:00 hodin.

Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.

