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Veřejná zakázka „Dodávka a instalace sirén“ - Dodatečné informace č. 2 
 

Vážení, 
 

v návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,              

ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky. 
 

Dotaz č. 1:  Dobrý den, v poskytnutých dokumentech uvádíte, že cílové řešení musí komunikovat 

s potřebnými systémy na IBC prostřednictvím VSS - Vrstva společných služeb.                        

VSS se podle dostupných informací jeví jako proprietární implementace toho, co se v dnešní 

terminologii označuje jako ESB (Enterprise Service Bus), tedy standardní podnikové 

sběrnice služeb. Využití ESB je pak závislé na znalosti komunikačních protokolů (formátů 

zpráv a pravidel chování včetně ověřování a směrování) a funkcionálního vybavení, které 

služby nebo jiné koncové komponenty jsou do této sběrnice zapojeny a mohou být takto 

využity. Uvádíte, že VSS bylo vytvořeno třetí stranou. Je nějakým způsobem zajištěna 

součinnost analytiků a vývojářů této firmy při napojování cílového řešení na sběrnici VSS? 

Zkušenost hovoří o tom, že zařazování nových částí „pod“ ESB může kromě znalosti 

protokolů představovat i určité diagnostické a konfigurační činnosti. 
 

Odpověď:  Zájmem současné dodavatelské společnosti používaného VSS a Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) je, aby všechny úpravy byly konzultovány, a to 

se všemi stranami tak, aby nedošlo ke změnám, které by měly vliv na bezproblémový chod 

HZS MSK.  
  

Dodavatel používané vrstvy společných služeb na Integrovaném bezpečnostním centru 

Moravskoslezského kraje se zaručil, že bude ochoten spolupracovat při realizaci řešení při 

napojování na VSS.  
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Mgr. Renata Kolková 

vedoucí odboru legislativního a právního 
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