Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem
Nemocniční informační systém

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
a současně v souladu pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)
Zadavatel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO: 27283518

vyhlašuje veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) na služby
zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se zákonem a metodickým pokynem

Veřejná zakázka evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-045253,
s názvem „Nemocniční informační systém“

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona a současně
v souladu s pravidly IROP a je souborem veškerých písemných dokumentů obsahujících zadávací
podmínky. Tato textová část zadávací dokumentace (tedy zadávací dokumentace v užším smyslu, dále
také jen „zadávací dokumentace“) je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele
v zadávacím řízení a zároveň vymezuje požadované kvalifikační předpoklady (způsobilost) a způsob
jejich prokázání. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů v rámci zadávacího řízení, která nejsou
výslovně uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
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1 Identifikační údaje zadavatele
Základní údaje
Název zadavatele

:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Sídlo

:

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

IČO

:

27283518

Zastoupený

:

Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba

:

Tomáš Volše, vedoucí ICT
tel. 739 500 443, email: tomas.volse@nemcl.cz

Profil zadavatele

:

https://profily.proebiz.com/profile/27283518

2 Informace o pověřené osobě zadavatelem pro zadávání této
veřejné zakázky
Základní údaje
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na
předmětnou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.

Zástupce zadavatele

:

ML Strategy s.r.o.

se sídlem

:

Krátká 17, 345 62 Holýšov

IČO

:

03978427

DIČ

:

CZ03978427

zastoupený

:

Ing. Petrou Lavičkovou, jednatelkou

kontaktní osoba

:

Mgr. Pavel Sloup

tel., email

:

+420 724 51 88 55, pavel.sloup@mlstrategy.cz

Zadávací dokumentace byla zpracována ve spolupráci zadavatele se společností ML Strategy s.r.o.
Předběžná tržní konzultace v případě této veřejné zakázky nebyla uplatněna.
Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (aniž by tím bylo dotčeno
oprávnění statutárního orgánu zadavatele) a je v souladu s ustanovením § 43 zákona pověřen výkonem
zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Zástupce zadavatele je pověřen také k přijímání
žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, jakož i případných námitek dodavatelů či účastníků dle
ustanovení § 241 zákona.

3 Průzkum trhu
Zadavatel za účelem zjištění možností a dostupných řešení na trhu provedl široký průzkum trhu
spočívající v dílčích prezentacích jednotlivých řešení ze stran jeho dodavatelů, které se uskutečnily
s těmito dodavateli v těchto termínech.
Medicalc software s.r.o. – 14.3.2018
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STAPRO s. r. o. – 31.1.2018
Předmětem průzkumu trhu byly rozsahy jednotlivých funkcionalit a schopností jednotlivých
nabízených variant nemocničních informačních systémů.
V rámci přípravy zadávacích podmínek a podkladů pro ně se nekonaly žádné předběžné tržní
konzultace v intencích ZZVZ, konkrétně § 33 a § 36 odst. 4 ZZVZ, které by měly v souladu se ZZVZ
povahu informací, které zadavatel v zadávacích podmínkách označí a uvede u nich, že se jedná o vstupy
do zadávacích podmínek plynoucí z takových předběžných tržních konzultací.

4 Druh veřejné zakázky a způsob a datum zahájení, předmět plnění
veřejné zakázky
4.1 Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona v nadlimitním
režimu a současně v souladu s pravidly IROP.
Služby a dodávky, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky budou spolufinancovány
z Integrovaného regionálního operačního programu z Výzvy číslo 26.
Název projektu: Nemocniční informační systém
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006037

4.2 Způsob a datum zahájení
Zadavatel zahájil způsobem dle § 56 odst. 1 zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění podle ust. § 212 zákona.

4.3 Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do
prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu
provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování
dokumentace.
Předmět dodávky a zavedení nemocničního informačního systému je blíže specifikován v návrhu
smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému
v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému.
Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je blíže specifikován v návrhu smlouvy o
technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné
k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Jednotlivá nabízená řešení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem
v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Technické dokumentaci.
Předmětem plnění je dále i uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu
s platnou legislativou.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům
v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům

5

Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem
Nemocniční informační systém
v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné
zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit
nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.

4.4 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části dle § 217 odst. 2 písm. m)
zákona
Zadavatel (objednatel) požaduje dodávku předmětu plnění jako jednoho funkčního celku, a to z toho
důvodu, že spolu jednotlivé technologie souvisejí a kupující jejich společnou dodávkou dosáhne v
předmětném čase nasazení provázaného celku za maximálního využití dílčích technologií jednotlivých
dodávaných technologií a zařízení, a to jak v případě vazby na stávající vybavení, ale zejména v rámci
vazby nově dodávaných technologií mezi sebou. Právě za situace, kdy může jeden dodavatel navrhnout
dodávku předmětu plnění jako jeden funkční celek, dojde k maximální efektivitě dodávky a její interní
provázanosti zejména v oblasti integrace vyvolávacích zařízení na komponenty Nemocničního
informačního systému a to zejména webový objednávkový systém, vedení pořadníků pacientů
v čekárnách jednotlivých ambulancí a vedení kalendářů pro jednotlivá pracoviště a lékaře ve vazbě na
objednávání pacientů a možnost jejich vyvolání z čekárny ambulance. S ohledem na malý finanční
rozsah setů vyvolávacích zařízení, které ve vztahu k nemocničnímu informačnímu systému a službám
jeho životního cyklu nemají potenciál ovlivnit okruh soutěžitelů a které mají povahu příslušenství,
zadavatel dospěl k závěru, že nemají potenciál omezit okruh soutěžitelů a současně je žádoucí jejich
provázaná dodávka pro možnost snadného nasazení řešení jako celku a jeho přímé provázanosti mezi
webovým objednáváním, vedením kalendářů objednávek jednotlivých pracovišť, potvrzením příchodu
na termín objednání a možnost vyvolání pacienta, tedy jako součást funkčního celku ve vazbě na
pořizovaný nemocniční informační systém.

4.5 Odkazy na obchodní názvy a technické normy
Pokud tyto ZP obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky,
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
pak je to z důvodů, že se jedná o stávající zařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být
nabízené vybavení kompatibilní. V takových případech je v souladu s § 89 odst. 6 zákona možné
nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.
Pokud by se v některé části ZP, zejména pak příloze č. 1 vyskytly technické podmínky, které přímo nebo
nepřímo odkazují na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné v souladu s § 89 odst. 6
zákona nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Pokud by se v některé části ZP vyskytly odkazy na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst.
1 nebo 2 zákona, potom je v souladu s § 90 odst. 3 zákona rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné
řešení.
V případě dle výše uvedených dvou odstavců a nabízeného rovnocenného řešení je však účastník
zadávacího řízení povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a
funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami
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5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16 a ust. § 20 zákona, jako
předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena provedeným průzkumem trhu ve výši
30.234.675,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cenou maximální. V případě překročení stanovené
maximální ceny v nabídce má zadavatel právo dodavatele, který nabídku podal vyloučit ze zadávacího
řízení.

6 Doba a místo plnění veřejné zakázky, jazyk nabídky, CPV kódy
6.1 Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba plnění:
•
•

započetí realizace předmětu plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo s termínem realizace díla
do 36 týdnů od uzavření smlouvy,
smlouva o technické podpoře a rozvoji je uzavírána na dobu neurčitou.

6.2 Místo plnění veřejné zakázky
Adresa sídla zadavatele Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.

6.3 Jazyk nabídky
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
mimo prohlášení o shodě výrobce, které může být v jednom z oficiálních jazyků EU.

6.4 Klasifikace CPV kódy
48814000-7 - Zdravotnické informační systémy
48814400-1 - Klinické informační systémy
48814100-8 - Informační systémy pro zdravotní sestry
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
72253200-5 - Systémová podpora

7 Kvalifikace dodavatelů
7.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní
způsobilosti podle § 74 zákona. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmou výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle §
231 odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
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7.2 Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení
dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Zadavatel dle § 86 odst. 1 ZZVZ za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

7.3 Prokázání u společné účasti dodavatelů nebo prostřednictvím jiných osob
7.3.1 Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů
Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve
smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen
samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle §
77 odst. 1 zákona v plném rozsahu. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) a technickou kvalifikaci
dle § 79 odst. 2 písm. b) uvedené v této ZD musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku
v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění
předmětné části veřejné zakázky. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí
obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě
společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů
musí dále splňovat následující předpoklady:
•
•

•

•

Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.
Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) sdružení (společnosti)
odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování
všech ostatních dodavatelů.
Nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali
společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení,
zavázání společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat
za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za
každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce
mez účastníky sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího účastníka (společníka).
Všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázání po celou dobu plnění, bude-li jejich nabídka
zadavatelem vybrána jako nevhodnější.

7.3.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci
prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 zákona.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1
písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či dodávky nebo služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

7.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté
kopii dle ust. § 45 odst. 1 zákona. Zadavatel vylučuje možnost nahradit předložení dokladů, které jsou
v této zadávací dokumentaci vyspecifikovány, česným prohlášením. Před uzavřením smlouvy si
zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.6 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 zákona. Čestná prohlášení dodavatele
musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně
zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob
musí být podepsána příslušnou osobou. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona
požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu dodavatelem nebyly
předloženy v rámci nabídky. Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona vždy vyzván
k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít
již k dispozici.

7.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 zákona stanoví, že pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o
kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je
účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci;
zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií pro hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

7.8 Základní způsobilost dle § 74 zákona
Způsobilým není dodavatel, který:
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestní čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle
písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a (iv)
vedoucí pobočky závodu. (§74 odst. 1 písm. a) zákona, § 74 odst. 2 a 3 zákona).
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona),
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d)
zákona),
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
•
•
•
•
•
•

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 7.8 a) zadávací dokumentace,
potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 7.8 b) zadávací dokumentace,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 7.8 b) zadávací
dokumentace,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 7.8 c) zadávací dokumentace,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 7.8 d) zadávací
dokumentace,
výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 7.8 e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona umožňuje dodavatelům v nabídce doložit základní způsobilost
pouze čestným prohlášením, tedy bez nutnosti dokládat jednotlivé výše uvedené doklady. Čestné
prohlášení, jehož prostřednictvím je možno v nabídce doložit základní způsobilost, tvoří přílohu č. 2
této ZD.
Elektronické originály dokladů či odkazy do systémů veřejné správy k prokázání kvalifikace předloží
zadavateli pouze vybraný dodavatel, a to v souladu s § 104 zákona (další podmínky pro uzavření
smlouvy). Požadované doklady může dodavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona rovněž nahradit
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
7.8.1

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení - § 76 zákona
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Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle §74 nebo
naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti
v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná
opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu
plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a)
b)
c)
d)

uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
přijetí technických, organizační nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná
k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo
jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze
zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

7.9 Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 dost. 1 a 2 písm. a)
zákona.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona
Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního
rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje
evidence obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle
právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho
jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání
podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku
zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého
obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují výpis z živnostenského rejstříku pro předmět podnikání: Poskytování software, poradenství v oblasti
informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží
zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.
Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je
uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní
kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění
kvalifikačního předpokladu.
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Elektronický originál dokladu či odkaz do systémů veřejné správy k prokázání kvalifikace předloží
zadavateli pouze vybraný dodavatel, a to v souladu s § 104 zákona (další podmínky pro uzavření
smlouvy).

7.10 Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - Významné služby
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Seznamem významných služeb (formou čestného prohlášení) jejichž předmětem byla dodávka,
implementace nebo poskytování technické podpory nemocničního informačního systému realizované
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení následujících údajů
ke každé z nich:
a) Název zakázky
b) Zadavatel a místo plnění
c) Stručná charakteristika služby min. v rozdělení dodávka nového NIS, implementace NIS a
technická podpora
d) Nasazený rozsah funkcionalit formou jejich výčtu ve struktuře názvů kapitol a podkapitol
obsažených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Technické dokumentaci
e) Počet uživatelů daného referenčního plnění z řad zdravotnického personálu
f) Cena v Kč bez DPH
g) Doba plnění od - do
h) Kontaktní osoba - tel., email
Dodavatel splní tuto technikou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb, které realizoval za
poslední 3 roky, uvede alespoň 3 významné dodávky, implementace nebo poskytování technické
podpory, u kterých celková cena každé této dodávky činila nejméně 1 500 000 Kč bez DPH a zároveň
prokáže nasazení nemocničního informačního systému u referenčních plnění minimálně ve stejném
nebo větším rozsahu co do funkcionalit požadovaných v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky,
a to dle dále uvedeného rozsahu a skladby.
Součástí každé z referenčních zakázek bude dále i uvedení nasazených funkcionalit ve skladbě níže
uvedených oblastí technické kvalifikace v podobě oblastí řešení systému, které již dodavatel u
odběratele plnění provozuje nebo provozoval po minimálně stanovenou dobu a s nimiž má tak
minimální potřebnou praxi, tedy je i v těchto částech plnění kvalifikován. Zadavatel požaduje, aby
dodavatel prokázal min. u jednoho referenčního plnění alespoň 50% všech požadovaných funkcionalit
s uvedením konkretizace na úrovni níže uvedených odrážek oblastí plnění, které vycházejí ze struktury
a oblastí požadovaného plnění této veřejné zakázky, a dále prokázal 100% všech požadovaných
funkcionalit s uvedením konkretizace uvedených odrážek plnění níže v součtu za všechna jím
předložená referenční plnění. Každá z takto prokazovaných funkcionalit musí být u referenční zakázky
nasazena v rutinním provozu po dobu nejméně 3 měsíců.
Technické oblasti plnění k prokázání technické kvalifikace:
1.

Tisky

2.

Mimořádné nežádoucí události (nežádoucí události)

3.

Zdravotnická dokumentace

4.

Preskripce

5.

Funkcionalita eRecept
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6.

Výměna zdravotnických a dalších informací

7.

Komunikace s elektronickou evidencí tržeb

8.

Objednávkový a žádankový systém

9.

Objednávání pacientů

10.

Elektronické diáře

11.

Vedení elektronické zdravotnické dokumentace

12.

Vedení zdravotnické dokumentace v ambulancích a další funkcionality na

13.

Vedení zdravotnické dokumentace a další funkcionality na lůžkových odděleních

14.

Interní komunikace

15.

Technické možnosti editoru dokumentace

16.

Zdravotnická dokumentace hospitalizační

17.

Ošetřovatelská dokumentace

18.

Mobilní náhled na zdravotnickou dokumentaci – podpora týmové spolupráce

19.

Praktický lékař a ordinace pediatrie

20.

Dokumentace operačních sálů

21.

Operační sály

22.

Plánování operací

23.

Podpora medikačního procesu

ambulancích

24.
Informační systém pro podporu oddělení (jednotky) intenzivní péče a anesteziologickoresuscitačního oddělení
25.

Funkcionalita NIS pro obrazový komplement

26.

Chemoterapie

27.

Funkcionalita v oblasti gynekologicko-porodnické

28.

Komunikace s přístroji

29.

Centrální sterilizace

30.

Vedení centrálního registru pacientů

31.

Vykazování péče pro zdravotní pojišťovny

32.

Výsledky

33.

Zápis vyšetření

34.

Výstupy, sestavy

35.

Závady kvality LP

36.

Číselníky

37.

Data

38.

Informované souhlasy
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39.

Lékařská konzilia

40.

Rehabilitace

41.

Sonografie plodu

42.

Strava

43.

ÚZIS a registry

44.

Žádanky

45.

Žádanky laboratoře

46.

Žádanky na cytostatika a individuální parent. výživu

47.

Žádanky o krevní produkty

48.

Definice struktury zařízení

49.

Mobilní vizita

50.

Dispečink sanitní dopravy

51.

Evidence

52.

Práce s pacienty

53.

Zdravotní sociální úsek

54.

Oddělení sociálních lůžek

55.

Oddělení lůžkové rehabilitace

56.

Nápověda

57.

Dokumentace k dodaném softwarovému řešení NIS

Zadavatel však z pohledu funkcionalit vyžaduje celkové naplnění výčtu těchto funkcionalit a dále si
vyhrazuje právo ověřit u referenčních plnění dodavatele, že jím prokazované oblasti technické
kvalifikace u referenčního plnění odpovídají obsahu dílčí funkcionality pojmenované zadavatelem.
Takové ověření je možné na základě vazby každého z výše uvedených bodů plnění na přílohu č. 1
Zadávací dokumentace - Technické dokumentace a v ní rozvedeným obsahem toho, co se oblastí dané
funkcionality myslí. Na straně dodavatel proto nepostačí prosté tvrzení o dodávce licence software i
s funkcionalitou názvem odpovídající položce z výše uvedeného výčtu, ale i oblastí její funkcionality,
která bude korespondovat s řešením procesní oblasti, která je popsána požadavky na funkcionalitu
dané oblasti v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technické dokumentaci. Cílem daného ověření je
zajistit, aby předmět plnění realizoval dodavatel kvalifikovaný, který s jednotlivými oblastmi plnění již
má praxi a zkušenost a s jejich obsahem se nebude seznamovat v rámci plnění namísto dodávky a
konfigurace požadovaného plnění. Zadavatel uvádí, že se jedná oblasti plnění, u kterých dodavatel
musí prokázat, že s předmětnými oblastmi má zkušenost a jejich obsah a náplň se nebude učit současně
s implementací požadované funkcionality u zadavatele, tedy, že ji zejména namísto implementace
nebude analyzovat a vyvíjet, ale znalost jejího obsahu již bude mít a v rámci dodávky bude docházet
ke konfiguraci funkcionality pro potřeby zadavatele.
V každé z referenčních plnění musí mít povahu realizace a provozu nemocničního informačního
systému poskytovatele zdravotní péče v souladu s platnou legislativou a v rozsahu uživatelů každého z
řešení minimálně 300 uživateli z řad zdravotnického personálu v podobě zaměstnanců daného
odběratele.
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Zadavatel poskytuje služby v oblasti péče o zdraví občanů. Jedná se o oblast, ve které je
provozuschopnost a plná požadovaná funkcionalita informačních systémů naprosto nezbytná, když na
jejích výstupech společně s prací zdravotnického personálu závisí životy a zdraví jednotlivých pacientů
zadavatele. Z těchto důvodů si nemůže zadavatel dovolit vývoj jednotlivých funkcionalit v případě
dodávaného řešení, ale nezbytně nutně potřebuje, a proto i vyžaduje, ověřenou existenci jednotlivých
řešení obsažených v požadavcích na informační systém v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zadavatel si s ohledem na výše uvedené nemůže dovolit podporovat vývoj v zadávacích podmínkách
požadovaných technologií, které v rámci realizace projektu potřebuje již od začátku nasadit jako
ověřené a funkční. To samozřejmě nevylučuje další vývoj řešení paralelně k nasazeným do začátku
zadavatelem požadovaným funkcionalitám. Jinými slovy si zadavatel nemůže dovolit betatestování
nabízeného řešení nebo i jeho jednotlivých funkcionalit při poskytování péče o život a zdraví svých
pacientů.
Ověření schopnosti dodavatele naplnit zamýšlený a realizovaný projekt ověřením jeho referencí co do
úplného rozsahu oblastí funkcionalit technického řešení nasazeného u jiných odběratelů v rámci
kvalifikace je dále odůvodněno i formou financování předmětu plnění veřejné zakázky, které je
kofinancováno z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie z národního Integrovaného
regionálního operačního programu a pro jehož naplnění zadavatel musí prokázat realizaci dodávky
požadovaného řešení jako celku, nikoliv jako části s přislíbeným vyvinutím funkcionalit ze strany
dodavatele v termínu přesahujícím termín plnění a z tohoto důvodu i v termínu přesahujícím závazný
harmonogram projektu.
Z výše uvedených důvodů zadavatel považuje za objektivně prokázanou potřebu ověření schopnosti
dodavatele dodat (realizovat) požadované řešení předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu již
nasazeném a ověřeném u požadovaného počtu referenčních klientů, tedy v požadovaném počtu
referenčních zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam (reference) předložený
dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek.
V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje
si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit a následně dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.

7.11 Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm c) ZZVZ - Seznam techniků
Zadavatel požaduje doložit seznam techniků nebo technických útvarů (projektový tým), které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to,
zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a příjmení,
odbornost - profesní zaměření,
délka odborné praxe
účast na projektu/projektech, pokud je vyžadována
případně vzdělání, školení.

Toto kvalifikační kritérium splní účastník zadávacího řízení, pokud se na realizaci veřejné zakázky budou
podílet níže uvedené osoby, které v souhrnu budou splňovat tyto požadavky:
Vedoucí projektu
•

praxe v oblasti řízení dodávky, implementace a technické podpory nemocničních informačních
systémů v délce minimálně 3 let (prokázaná účastí na min. 2 projektech dodávky,
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implementace a technické podpory nemocničního informačního systému v hodnotě min. 1 mil.
Kč pro každý projekt v roli vedoucího projektu)
Konzultant zdravotnických oblastí nemocničního informačního systému a zdravotnické
dokumentace
•

praxe v roli konzultanta zdravotnických informačních systémů v délce minimálně 3 let
(prokázaná účastí na min. 2 projektech dodávky, implementace a technické podpory
nemocničního informačního systému v hodnotě min. 1 mil. Kč pro každý projekt v roli
konzultanta zdravotnických oblastí nemocničního informačního systému a zdravotnické
dokumentace)

Konzultant integrací a výměny dat s napojenými informačními systémy
•

praxe v roli konzultanta integrací a výměny dat s napojenými informačními systémy v délce
minimálně 3 let (prokázaná účastí na min. 2 projektech dodávky, implementace a technické
podpory nemocničního informačního systému v hodnotě min. 1 mil. Kč pro každý projekt v roli
konzultanta integrací a výměny dat s napojenými informačními systémy)

Analytik
•

praxe v oblasti zavádění, parametrizace nebo nastavování, migrace dat informačního systému
v oblasti zdravotnických informačních systémů min. 5 let (prokázaná účastí na min. 2
projektech dodávky, implementace a technické podpory nemocničního informačního systému
v hodnotě min. 1 mil. Kč pro každý projekt v roli analytika)

Uvedené požadavky mohou být u jednotlivých členů týmu kumulovány, nikdy však nemůže jedna
osoba zastávat více než dvě role v projektovém týmu.
Členové týmu budou tvořit projektový tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodu, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

8 Ostatní požadavky zadavatele
Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění
zvláštních podmínek ze strany zadavatele a pokud ano, uvést detailně tyto zvláštní podmínky.

9 Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek zadavatel stanovil v Návrhu smlouvy o
dílo, který tvoří přílohu č. 3 ZD, v Návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, který tvoří přílohu č.
4 ZD, v Návrhu smlouvy o vzdáleném přístupu, který tvoří přílohu č. 5 ZD, a v Návrhu smlouvy na
ochranu osobních údajů, který tvoří přílohu č. 6 ZD.
Dodavatel je povinen Návrh smlouvy o dílo, Návrh smlouvy o technické podpoře a rozvoji, Návrh
smlouvy o vzdáleném přístupu a Návrh smlouvy na ochranu osobních údajů zcela převzít v podobě
navržené zadavatelem, když pouze vyplní části označené = DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ =.
Jedná se zejména o identifikační údaje dodavatele v hlavičce smlouvy, nabídkovou cenu, kontaktní
údaje, datum a podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Součástí návrhu
smlouvy, resp. nabídky bude dodavatelem navrhované technické řešení. Tuto přílohu stačí v nabídce
předložit pouze jednou (buď jako přílohu návrhu smlouvy nebo jako součást nabídky).
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Dodavatel nesmí Návrh smlouvy měnit, doplňovat nová ustanovení ani vypouštět stávající, kromě
pasáží výslovně označených, že je dodavatel má vyplnit. Návrh smlouvy musí zahrnovat a akceptovat
veškeré věcné, technické, právní, smluvní a jiné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách včetně předmětu plnění VZ. Návrh smlouvy nesmí obsahovat výhradu ani ustanovení,
které je v rozporu se zadávacími podmínkami nebo zhoršuje či by mohlo zhoršit postavení zadavatele.
Pokud v nabídce předložený Návrh smlouvy bude odporovat těmto požadavkům, znamená to
nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona s důsledkem vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění k podpisu
nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, přiloží dodavatel k návrhu
smlouvy alespoň kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění k podpisu smlouvy za
dodavatele.
Případné změny uzavřené smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů,
zejména s § 222 zákona. V takovém případě obě smluvní strany uzavřou očíslovaný dodatek k příslušné
smlouvě.

9.1 Platební podmínky
Platební podmínky jsou popsány v Návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 ZD, a v Návrhu
smlouvy o technické podpoře a rozvoji, který tvoří přílohu č. 4 ZD.
Cena díla bude uhrazena po akceptaci předmětu plnění smlouvy o dílo.
Cena za poskytování technické podpory a rozvoje bude hrazena na základě samostatných faktur za
poskytnuté služby na základě této smlouvy.
Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 45 kalendářních dní od jeho doručení zadavateli jakožto
objednateli.
Další podrobnosti v oblasti platebních podmínek jsou obsaženy v návrzích smlouvy o dílo, který je
přílohou č. 3 ZD, a smlouvy o technické podpoře a rozvoji, který je přílohou č. 4 ZD.

9.2 Podmínky překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny pouze v případě změny daňových právních předpisů.
Celková nabídková cena včetně všech jejích položek je jinak pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná
a pro dodavatele závazná.

9.3 Záruka za jakost
Záruční podmínky a práva z vadného plnění jsou upravena v Návrhu smlouvy o dílo a Návrhu smlouvy
o technické podpoře a rozvoji, které jsou přílohami č. 3 a 4 ZD, a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském
zákoníku.

9.4 Pozáruční servis
Předmětem VZ není zajištění pozáručního servisu.

10 Pokyny pro zpracování a členění nabídky
Předpokladem pro zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, která bude splňovat všechny
požadavky zadávacích podmínek a ZZVZ. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby věnovali důkladnou
pozornost přípravě nabídky nejen z věcného, ale také z formálního hlediska.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
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Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá samostatně více nabídek nebo společně s jinými dodavateli více nabídek v
tomto zadávacím řízení, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel vyloučí tohoto dodavatele ze zadávacího
řízení. Písemné oznámení o vyloučení včetně důvodu zadavatel (administrátor) bezodkladně odešle
vyloučenému dodavateli.

10.1 Obecné požadavky
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické
podobě.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Každá nabídka musí obsahovat identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu. Ostatní požadované
dokumenty jsou uvedeny ve čl. 10.4 ZD.

10.2 Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 ZZVZ.

10.3 Elektronické nabídky
Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v
elektronické podobě.
Profil zadavatele je dostupný na URL: http://profily.proebiz.com/profile/27283518
Informace o registraci v elektronickém nástroji a podání elektronické nabídky jsou dostupné
neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL:
-

https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf

Videoscénáře určené k hodnocení nabídek
Videa budou předložena jako součást nabídky na datovém nosiči ve formátu, který umožní jeho
přehrání v běžně užívaném videopřehrávači na PC. Datový nosič s označením obálky = Pozor neotevírat
- Veřejná zakázka Nemocniční informační systém - Videoscénáře = účastník doručí nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele a to z důvodu omezení maximální velikosti
souborů a omezení typu souborů, které mohou být předloženy pomocí elektronických nástrojů pro
podávání nabídek v intencích § 211 odst. 3 písm. a) a c) ZZVZ.

10.4 Obsah nabídky
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali a předložili nabídku v níže uvedeném členění:

Pořadí

Dokument

Popis

1.

Obsah

názvy jednotlivých kapitol nabídky a čísla stránek

2.

Kvalifikace

čestné prohlášení (Příloha č. 7 ZD) a doklady k
prokázání splnění:
-
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3.

Návrhy smluv
•
•
•
•

o dílo
o technické podpoře a
rozvoji
o vzdáleném přístupu
na ochranu osobních
údajů

-

profesní způsobilosti

-

technické kvalifikace

vyplněné údaje o dodavateli, nabídkové ceně,
kontaktní osobě, podpis oprávněné osoby (Příloha
č. 3, 4, 5 a 6 ZD)

4.

Cenová tabulka

vyplněná cenová tabulka, obsahující skladbu a
ceny jednotlivých dodávek a služeb (Příloha č. 2
ZD)

5.

Navrhované technické řešení

dodavatelem nabízené technické řešení v detailu
umožňujícím zadavateli posoudit naplnění
parametrů na jednotlivá řešení, licence a jejich
příslušenství; součástí nabízeného technického
řešení bude současně i datový nosič s videi dle
scénářů určených pro hodnocení nabídek

6.

Poddodavatelé

seznam poddodavatelů nebo informace, že
dodavatel provede VZ jen vlastními silami (Příloha
č. 7 ZD)

7.

Ostatní dokumenty

jakékoliv jiné dokumenty, přílohy či informace,
které se vztahují k VZ nebo dodavateli

Dodavatel může využít vzory v přílohách ZD. Nedodržení doporučeného formálního řazení nabídky
neznamená zásadní nesplnění požadavku zadavatele, nicméně zadavatel uvítá zohlednění těchto
pokynů, aby byla zajištěna operativní a transparentní kontrola nabídek zadavatelem a hodnotící komisí.

10.5 Technické řešení
Zadavatel požaduje po dodavateli jako součást jeho nabídky předložení navrhovaného technického
řešení ve formě specifikací konkrétních produktů s uvedením jejich parametrů, které jednoznačně
zadavateli umožní ověření splnění minimálních požadavků obsažených v příloze č. 1 této ZD na
jednotlivá zařízení, licence a jejich příslušenství.
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele.
Dodavatel může nabídnout dodávky s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se
jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v těchto zadávacích
podmínkách.

10.6 Cenová tabulka
Zadavatel předkládá cenovou tabulku, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Dodavatel tuto tabulku vyplnění
v souladu s pokyny obsaženými v této tabulce.
Dodavatel nesmí v cenové tabulce, která je Přílohou č. 2 ZD měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět
jednotlivé položky.
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Nepřípustná změna stanovené tabulky nad rámec k tomu určených míst nebo porušení dalších
požadavků znamená nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.

11 Poddodavatelé
Jestliže bude dodavatel plnit předmět VZ též prostřednictvím jiných osob, specifikuje v nabídce části
VZ, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a současně předloží seznam poddodavatelů s
jejich identifikačními údaji a označením části VZ, kterou bude příslušný poddodavatel plnit.
Seznam bude obsahovat jak poddodavatele, kteří za dodavatele prokazují kvalifikaci, tak ostatní
poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ.
Pokud dodavatel nemá poddodavatele, uvede v nabídce informaci, že provede veřejnou zakázku
vlastními silami bez využití poddodavatelů. Dodavatel může využít vzorovou Přílohu č. 7 ZD. Jestliže
nabídka nebude obsahovat seznam ani jinou informaci o poddodavatelích, bude mít zadavatel za to,
že dodavatel provede VZ samostatně bez využití poddodavatelů.
V souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, dodavatel musí plnit předmět plnění smlouvy o technické podpoře a rozvoji dle návrhu
smlouvy, který je přílohou č. 5 ZD, sám a nevyužívat k tomu činnosti poddodavatele, s výjimkou
softwarových produktů dodaných třetí stranou tam, kde v rámci dodávky nemocničního informačního
sytému bylo připuštěno plnění i dodavatelem/produktem odlišným od poskytovatele. I v případě
takové dodávky třetí stranou se však dodavatel zavazuje přijmout a zajistit vyřešení požadavku na
základě této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou.

12 Způsob zpracování nabídkové ceny
12.1 Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné
zakázky vymezeného ve čl.4.3 ZD a přílohách ZD. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v Cenové
tabulce (Příloha č. 2 ZD).
Dílčí ceny pak dále dodavatel uvede v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha 3 ZD) a Návrhu smlouvy o
poskytování technické podpory a rozvoje (Příloha 4 ZD) na předmět plnění veřejné zakázky.
V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena v
komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Konkrétně, účastník
vyplní elektronický formulář ve sloupci „Celková nabídková cena bez DPH“. Cenová tabulka, jehož
závazný vzor tvoří přílohu č. 2 ZD, bude obsahovat identickou celkovou nabídkovou cenu jako
elektronický formulář.
V návrzích smluv a cenové tabulce dodavatel uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH,
v cenové tabulce dále doplní jednotlivé položkové ceny v Kč bez DPH a v Kč včetně aktuální výše DPH.
Je přitom zakázáno měnit, slučovat nebo vypouštět jednotlivé položky v cenové tabulce.
Související práce a činnosti, které podle dodavatele souvisí s VZ a nejsou jmenovitě v cenové tabulce
uvedeny, budou dodavatelem zohledněny do jednotlivých položek tak, aby nabídková cena byla cenou
konečnou a nepřekročitelnou, za kterou bude kompletně dodán celý předmět plnění VZ. Přidávání
dalších položek před podpisem smlouvy se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu
a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
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Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací
předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu
plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem VZ.
Nabídková cena mimo jiné zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, poplatky, záruku a
další náklady spojené s plněním této VZ po celou dobu jejího provádění.

12.2 Cena technické podpory
Zadavatel v případě pořizovaného předmětu plnění veřejné zakázky předpokládá dlouhodobý provoz
informačního systému, a i jeho dlouhodobou životnost. V rámci tohoto předpokladu je dále
předpokládána i dlouhodobá spolupráce s jeho zhotovitelem. Za tímto účelem bude v rámci hodnocení
veřejné zakázky do provedené ceny plnění započítáváno hned 8 let poskytování technické podpory,
které zajistí alespoň částečný pohled na ekonomickou výhodnost takto dlouhodobě provozovaného
projektu z pohledu jeho pořizovacích a provozních nákladů. Nad rámec kalkulace technické podpory
bude součástí nabídkové ceny plnění i kalkulace předpokládaného objemu služeb rozvoje, které
zadavatel předpokládá odebírat průběžně podle vzniklých potřeb po celou dobu nasazení NIS v jeho
prostředí.
Uzavření smlouvy o technické podpoře a rozvoji předpokládá zadavatel na dobu neurčitou, když právě
v návrhu této smlouvy jsou obsaženy specifické výpovědní podmínky včetně stanovené předpokládané
minimální délky závazku poskytování technické podpory v délce osmi let podložené smluvní pokutou
v případě podání výpovědi této smlouvy před uplynutím této doby.
Výše uvedené podmínky byly stanoveny za účelem ochrany zadavatele, včetně jím dopředu
deklarovaného záměru najít dlouhodobého partnera na provoz nemocničního informačního systému
a s tímto dlouhodobým partnerem pak v rámci provozu nemocničního informačního systému
spolupracovat. Takové smluvní zajištění poskytování technické podpory je ze strany zadavatele
nezbytné i s ohledem na váhu ceny za poskytovanou technickou podporu, která je součástí hodnocení
veřejné zakázky.

12.3 Limitace nabídkové ceny
Zadavatel si vyhrazuje, že celková nabídková cena za předmět VZ nesmí překročit předpokládanou
hodnotu VZ uvedenou ve čl. 5 ZD. Pokud celková nabídková cena dodavatele bude vyšší než stanovený
limit, znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona s důsledkem
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

12.4 Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel stanovil, že jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat nabídkovou cenu nižší
než činí 40 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tedy nabídkovou cenu nižší než 12.093.870,- Kč
bez DPH.

13 Vysvětlení zadávací dokumentace
13.1 Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE profilu zadavatele.
Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického podávání
nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
Dodavatel může podat žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 8
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím komunikačního rozhraní
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systému JOSEPHINE na profilu zadavatele. Zadavatel do 3 pracovních dnů vysvětlení uveřejní včetně
přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Zadavatel může zodpovědět i žádost, která nebyla
podána včas, nebo vysvětlit ZD bez předchozí žádosti, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.
Zadavatel uveřejní vysvětlení ZD na svém profilu v elektronickém nástroji v detailu veřejné zakázky na
adrese: https://profily.proebiz.com/profile/27283518

14 Lhůta a místo pro podání nabídek
14.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v
elektronické podobě.
Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Jestliže by došlo k prodloužení lhůty
pro podání nabídek nebo ke změně otevírání nabídek, zadavatel toto s předstihem oznámí
dodavatelům prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace.
Videoscénáře
Videa budou předložena jako součást nabídky na datovém nosiči ve formátu, který umožní jeho
přehrání v běžně užívaném videopřehrávači na PC. Datový nosič s označením obálky = Pozor neotevírat
- Veřejná zakázka Nemocniční informační systém - Videoscénáře = účastník doručí nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele a to z důvodu omezení maximální velikosti
souborů a omezení typu souborů, které mohou být předloženy pomocí elektronických nástrojů pro
podávání nabídek v intencích § 211 odst. 3 písm. a) a c) ZZVZ.
Videoscénáře musí být doručeny na adresu sídla zadavatel uvedenou na úvod této zadávací
dokumentace.

14.2 Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek do 24.01.2020 do 10:00 hodin.

15 Otevírání elektronických nabídek
Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 zákona rozumí zpřístupnění jejich obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Při otevírání nabídek
v elektronické podobě bude zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda jsou
autentické a zda s datovými zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením
manipulováno.

16 Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu
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17 Hodnocení nabídek
17.1 Pravidla hodnocení nabídek
Kritérium hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč
včetně DPH, nákladů životního cyklu v Kč včetně DPH a kvality.
Při hodnocení se bude vycházet z celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH, která bude zahrnovat
splnění kompletního předmětu veřejné zakázky vymezeného v čl. 4.3 ZD včetně nákladů životního cyklu
předmětu plnění veřejné zakázky a dále se bude vycházet z provedeného hodnocení kvality.

17.2 Popis způsobu hodnocení
Nejnižší nabídková cena – Váha kritéria 60 %
Hodnotící komise po otevření nabídek seřadí celkové nabídkové ceny dodavatelů v Kč včetně DPH od
nejnižší po nejvyšší. Tyto nabídkové ceny obsahují cenu dodávky a cenu životního cyklu plnění. Jako
nejvhodnější v této části hodnotícího kritéria bude vyhodnocena nabídka dodavatele, který předložil
nejnižší celkovou cenu v Kč včetně DPH.
Počet bodů udělených nabídce v daném kritériu = 60* Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota
hodnocené nabídky
Kvalita řešení – Váha kritéria 40%
V rámci kvality řešení bude hodnotící komisí provedeno hodnocení scénářů zpracovaných dodavateli
v jejich nabídce z pohledu kvality.
Jedná se o tyto scénáře, které v nabídce dodavatele budou předloženy ve formě nesestřihaného videa
v podobě záznamu obrazovky zpracování níže uvedeného procesu v uchazečem nabízeném plnění
v této veřejné zakázce a v níže uvedené maximální délce jednotlivého scénáře.
Pokud se pro některé akce (např. spuštění lupy, uložení záznamu, vložení předdef. textu, ...) používá k
jejich spuštění klávesnice (např. funkční klávesy F2, F3, ..., CTRL+písmeno, ...), pak musí být ve videu v
místě užití tato funkcionalita vysvětlena buďto slovním komentářem k ukázce nebo zobrazením
informace na obrazovce min. na 3 vteřiny takovým způsobem (barva textu, velikost textu), aby byla
tato informace na první pohled nepřehlédnutelná.
Video ukázka může obsahovat audio komentář např. o tom, co se na obrazovce právě děje, případně k
vysvětlení ovládání např. použití klávesových zkratek.
Pokud jsou ve scénářích uvedeny hodnoty k vyplnění, uchazeč v rámci svého videa musí tyto hodnoty
respektovat a nezadávat hodnoty jiné. I když jsou v reálném životě nepravděpodobné, jsou zde pro
posouzení funkcionality a následných kontrol prováděných informačním systémem. Zadavatel dále
vyžaduje v maximální míře dodržení pořadí jednotlivých událostí ve scénářích, byť se v drobnostech
mohou lišit, a to dle způsobu práce konkrétního řešení.
Pokud by NIS nedovolil zadání některé hodnoty, opraví ji uchazeč následně na jinou nebo doplní další
vyžadované hodnoty ale tak, aby byl celý postup včetně chybového upozornění na videu zachycen.
V případě, že NIS některou funkcionalitu (událost scénáře) neumožňuje, případně je zapracována na
pozadí aplikace a není ji možno na videu zachytit, musí být ve videu tato funkcionalita vysvětlena
slovně.
U každého ze scénářů je uvedena maximální délka videa zpracování daného scénáře. V případě
překročení této délky ze strany uchazeče bude video v daném maximálním čase ukončeno (zastaveno)
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a bude hodnocena výhradně ta funkcionalita představená v daném úseku videa, který se vešel do
definovaného intervalu.
1. Scénář 1) Popis koncepce NISu - maximální délka 5 minut 0 sekund
a. role lékaře,
b. úvodní obrazovka pro spuštění NISu,
c. přihlásit se do NISu zadáním uživatelského jména a hesla,
d. popsat rozvržení základních ovládacích a zobrazovacích komponent NISu,
e. ukázat jak se přepíná mezi pracovišti,
f.

ukázat možnost ovládání seznamů (front): řazení, schování sloupce, přidání sloupce, ...

g. ukázat uživatelské nastavení oznamovací oblasti (informace o pacientovi),
h. ukázat práci s osobními daty pacientů - vyhledávání a zakládání nového pacienta, data
cizinců
i.

ukázat jak se vyhledává v dokumentaci, podle typu záznamu, podle pracoviště, podle
data vzniku

j.

ukázat práci s číselníky, jak číselník vyvolat, jak v něm hledat, ...

k. ukázat možnosti tisku: tisk bez hlavičky, vynechání 10cm od vrchního okraje, ...
l.

odhlásit se z NISu

2. Scénář 2) Ambulantní péče - neznámý pacient, fronta čekajících - maximální délka 5 minut 0
sekund
a. role lékaře,
b. přepnout se na pracoviště např. traumatologického centrálního příjmu,
c. hledat pacienta, který není v registru -> založení nového pacienta do registru,
vygenerování náhradního čísla pojištěnce (Rodného čísla),
d. doplnit následující údaje:
▪

pohlaví: Muž,

▪

datum narození,

▪

pojišťovna,

▪

Trvalé bydliště: ulice:

Neználkova 1

▪

obec: Liberec 10

▪

PSČ:

46001

e. zadat Dg. O269,
f.

doplnit triáž v kategorii 2 (vysoce riziková situace nebo porucha vědomí nebo silná
bolest či utrpení),

g. odeslat do čekárny,
h. zobrazit frontu čekajících pacientů včetně označení triáže u daného pacienta,
i.

seřadit frontu čekajících pacientů podle času příchodu (délky čekání),
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j.

vybrat pacienta z fronty pro práci v ambulanci,

k. vystavit poukaz na ortopedickou pomůcku:
▪

l.

04/0011666 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S FLEXÍ 20 ST. PAN 7.03

vypsat recept, položky:
▪

0166426 - RILMENIDIN TEVA 1MG TBL NOB 90

▪

0046981 - BETALOC SR 200MG TBL PRO 30

3. Scénář 3) Ambulantní péče - zobrazení historie, plánování - maximální délka 5 minut 0
sekund
a. role lékaře,
b. přepnout se na pracoviště interní ambulance (odbornost 101),
c. vybrat pacienta podle čísla pojištěnce nebo data narození (cizinec), který má již
předešlé záznamy jak na této ambulanci, tak i na dalších ambulancích,
d. ukázat kontrolu pojištění pacienta prostřednictvím portálu B2B VZP,
e. zadat váhu=85kg, výšku=180cm
f.

zobrazit předešlé návštěvy,

g. zobrazit předešlé návštěvy z jiných ambulancí,
h. zobrazení výsledků z biochemie a mikrobiologie (textový výsledek),
i.

zadat Dg. T06.8

j.

vyhledat naplánovanou kontrolu, která byla již zadána při minulé návštěvě na datum
Dnes+14 dní, změna této kontroly o 7 dní,

k. objednat na sono vyšetření příští týden, výběr konkrétního termínu,
l.

objednat k operaci za 1 měsíc

4. Scénář 4) Ambulantní péče - vystavení receptu, žádanek - maximální délka 4 minuty 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v ambulantním vyšetření dle scénáře 3),
c. zobrazit předcházející recepty v rámci celé nemocnice,
d. provést kopii předešlého receptu,
e. vypsat novou další položku na recept: kód 0117529 - TAFLOSIN 0,4MG CPS RDR 100
f.

uložit recept, podepsat e-Recept a odeslat do centrálního úložiště,

g. vystavit el. žádanku na biochemii, pokud NIS umí, tak ukázat možnost zadání
předdefinované sady i jednotlivých vyšetření,
h. tisk průvodky k el. žádance na biochemii,
i.

vystavit el. žádanku na RDG,

j.

tisk průvodky k el. žádance na RDG,
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k. ukázat vygenerování DICOM modality worklist záznamu (MWL) pro modalitu např.
formou vypsání žádanky na konkrétní modalitu, či jinak, pokud to NIS umí a dané
pracoviště využívá zařízení s DICOM rozhraním
5. Scénář 5) Ambulantní péče - zápis zprávy, vyúčtování - maximální délka 3 minuty 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v ambulantním vyšetření dle scénáře 3),
c. zapsat text zprávy: Pokusná zpráva,
d. vložit předdefinovaný text,
e. zkopírovat část textu z předcházející ambulantní zprávy,
f.

zadat pouze výkon: 11011 - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1,

g. zadat ZULP: 0029980 - FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INF SOL 1X200ML,
h. zkontrolovat automatické doplnění výkonu pro ZP 09543 - SIGNÁLNÍ VÝKON
KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ
i.

zadat výkon, který není pro danou pojišťovnu a dané pracoviště nasmlouván a ukázat
chování systému v reakci na požadavek na takové zadání

j.

elektronicky podepsat ambulantní zprávy,

k. ukončit návštěvu
6. Scénář 6) RDG - maximální délka 4 minuty 0 sekund
a. role lékaře,
b. přepnout se na pracoviště RDG,
c. vyhledat žádanku zaslanou ve scénáři 4),
d. přijmout tuto žádanku a zadat požadovaná vyšetření,
e. zapsat další údaje: přístroj, laborant, ...
f.

zkontrolovat zadanou váhu a výšku,

g. zapsat text popisu RDG nálezu,
h. zadat výkony a zvlášť účtované léčiva pro pojišťovnu,
i.

odeslat výsledek popisu,

j.

ukončit popis

k. ukázat uživatelské sestavy např. počet výkonů a pacientů dle kritérií:
l.

období, pacient, vyšetření, provedl, přístroj, žádajícího pracoviště

7. Scénář 7) Hospitalizační péče - příjem - maximální délka 5 minut 0 sekund
a. role lékaře,
b. přepnout se na pracoviště interní lůžka (odbornost 1H1),
c. přijmout pacienta na lůžkovou stanici,
d. uložit pacienta na konkrétní pokoj a lůžko (zkontrolovat obsazenost pokojů a lůžek),
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e. zapsat statistické příjmové údaje,
f.

zapsat příjmovou zprávu (anamnéza + nynější onemocnění) a Dg. D63.0

g. přiložit obrázek (např. jpg) k příjmové dokumentaci,
h. zadat dietu a přídavek
8. Scénář 8) Hospitalizační péče - denní dekurz, překlad - maximální délka 6 minut 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v hospitalizačním případu ze scénáře 7),
c. zapsat denní dekurz,
d. naordinovat léčiva (ukázat pokud NIS umí pracovat s předdefinovaným výběrem
nejpoužívanějších léků na oddělení),
e. naordinovat infuzi bez použití předdefinovaného číselníku infuzí

f.

▪

Controloc 120mg v 50ml FR 1/1 kontinuálně i.v., rychlost 4,2 ml/hod

▪

Taximed 2.0mg + 100ml FR 1/1 i.v. á 6 hod. kape 30 min (22-04-10-16)

naordinovat infuzi s použitím předdefinovaného číselníku infuzí a úpravou hodnot pro
aktuální infuzi
▪

Plasmalyte 500 ml

▪

+ 30ml 7,45 KCl

▪

+ 10ml 10% MgSO4

▪

+ 40ml 8,7% Nafosfát

▪

kontinuálně i.v., rychlost 70ml/hod.

g. provést interní překlad (s uložením na konkrétní pokoj a lůžko) na jinou lůžkovou
stanici v rámci oddělení,
h. provést překlad na JIP na jiném oddělení (velký překlad), vyplnit statistické údaje
spojené s překladem mezi odděleními
9. Scénář 9) Hospitalizační péče - anesteziologický a operační protokol - maximální délka 5
minut 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v hospitalizačním případu ze scénáře 7),
c. zapsat anesteziologický protokol,
d. zapsat operační protokol,
e. zapsat výkony, ZUM, ZULP
f.

zápis pooperačních ordinací,

g. zobrazit aktuální stav operačních sálů,
10. Scénář 10) Hospitalizační péče - JIP - maximální délka 6 minut 0 sekund
a. role lékaře,

27

Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem
Nemocniční informační systém
b. pokračovat v hospitalizačním případu ze scénáře 7),
c. ukázat skórovací systém TISS,
▪

zadat 3 dny po sobě léčbu křečí nebo metabolické encefalopathie

▪

zadat zároveň podpůrnou ventilaci a oxygenotherapii

▪

zadat 3 dny po sobě aktivní antikoagulaci

d. ukázat skórovací systém BMI,
e. ukázat skórovací systém APACHE II, natažení hodnot do výpočtu z aktuální poslední
laboratoře (pH ,Na ,K, kreatinin, hematokrit, leukocyty, věk)
f.

ukázat skórovací systém SOFA, natažení hodnot do výpočtu z aktuální poslední
laboratoře (paO2, FiO2, počet destiček, bilirubin, kreatinin)

g. ukázat korekci sérového Na na hyperglykémii,
h. ukázat deficit celkové tělesné vody
11. Scénář 11) Hospitalizační péče - pojišťovna - maximální délka 3 minuty 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v hospitalizačním případu ze scénáře 7),
c. zapsat výkony,
d. zkontrolovat automaticky generované výkony,
e. zapsat ZUM, ZULP, zadat kód 0029980 - FLEBOGAMMA DIF 50MG/ML INF SOL
1X200ML
f.

zobrazit informací o DRG případu, (ukázat pokud NIS umí simulovat pořadí Dg.,
kombinace hlavní a vedlejší Dg.),

g. uzavřít pojišťovnu (nastavit příznak pro další zpracování – např. kontroly a dávkování)
12. Scénář 12) Hospitalizační péče - propuštění - maximální délka 5 minut 0 sekund
a. role lékaře,
b. pokračovat v hospitalizačním případu ze scénáře 7),
c. vyplnit statistické údaje spojené s propuštěním,
d. ukázat vyúčtování nadstandardní služby (např. platba za nadstandardní pokoj) a ukázat
výběr platby pomocí EET,
e. vygenerovat závěrečnou zprávu, editovat závěrečné zprávy,
f.

vložit vybrané laboratorní výsledy z biochemie a mikrobiologie do závěrečné zprávy,
ukázat, jak jsou zobrazeny v závěrečné zprávě výsledky mimo meze,

g. vložit RDG popis do závěrečné zprávy,
h. ukončit hospitalizaci
13. Scénář 13) Ošetřovatelská péče - vstupní vyšetření - maximální délka 5 minut 0 sekund
a. role sestry,
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b. vybrat pacienta ze seznamu hospitalizovaných, případně z grafického zobrazení pokojů
a lůžek,
c. slovně popsat, zda-li NIS umí používat více druhů ošetřovatelské anamnézy (pro
standardní lůžka, pro JIP),
d. zadat vstupní vyšetření - ošetřovatelskou anamnézu (scórování)
▪

Bolest:

▪

Soběstačnost: Polohovat, Dopomoc

▪

Výživa:

Ano – operační rána, VAS=4

Výška=175cm, Váha=75kg

e. ukázat zadávání lokalizace a stupně kožních otoků, defektů, dekubitů a operačních ran
použitím nákresu postavy (Bod. 3.17.6 Technické dokumentace),
f.

případně ukázat další vhodné procesy v oblasti ošetřovatelské péče

14. Scénář 14) Pojišťovna - kontrola a oprava dat - maximální délka 2 minuty 0 sekund
a. role administrativní pracovník - pojišťovna,
b. Před dávkováním
▪

spustit kontrolní chybové sestavy k nalezení chyb v účtech před dávkováním,

▪

opravit nalezené chyby, včetně ukázání jakým způsobem se z chybové sestavy
lze dostat až k opravě konkrétní chyby,

c. Na základě validačního protokolu ze zdravotní pojišťovny
▪

vyhledat doklad,

▪

opravit doklad

15. Scénář 15) Pojišťovna - vyúčtování péče zdravotním pojišťovnám - maximální délka 3 minuty
0 sekund
a. role administrativní pracovník - pojišťovna,
b. vyhledat všechny události, které mají být zařazeny do dávky s typem pojištění "4" (EU)
v době události,
c. pozastavit vybranou událost např. podle čísla pojištěnce (nebude zařazen do dávky),
d. vytvořit dávku a fakturu (k-dávka, f-dávka)
16. Scénář 16) Pojišťovna - správa číselníků, sestavy - maximální délka 4 minuty 0 sekund
a. role administrativní pracovník - pojišťovna,
b. ukázat aktualizaci číselníků výkonů, léků, platných IČP,
c. ukázat lokální číselníky pro frekvenční omezení, nasmlouvané výkony na IČP, zakázané
kombinace položek
d. ukázat vložení a opravu položek v interním číselníku HVLP, ZUM,
e. vytvořit podrobnou DRG sestavu, ukázat co obsahuje
17. Scénář 17) Správa - konfigurace lékařských pracovišť - maximální délka 10 minut 0 sekund
a. role IT administrátora,
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b. ukázat přidání nového pracoviště
c. ukázat založení nového lékaře, nastavení pracovního poměru na pracoviště
d. ukázat konfiguraci událostí na pracovišti
e. ukázat nastavení čekárny pro pracoviště
f.

ukázat přidání žádanky na RDG pro vybrané pracoviště

g. ukázat jak se definují objednávací kalendáře, nastavení práv pro rozvrhy
Videa budou předložena jako součást nabídky na datovém nosiči ve formátu, který umožní jeho
přehrání v běžně užívaném videopřehrávači na PC. Datový nosič s označením obálky = Pozor neotevírat
- Veřejná zakázka Nemocniční informační systém - Videoscénáře = účastník doručí nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele a to z důvodu omezení maximální velikosti
souborů a omezení typu souborů, které mohou být předloženy pomocí elektronických nástrojů pro
podávání nabídek v intencích § 211 odst. 3 písm. a) a c) ZZVZ.
Hodnocení bude prováděno vzájemným porovnáním videí pro každý scénář mezi jednotlivými
dodavateli.
Bodové hodnocení kvality řešení
Bodové hodnocení kvality řešení bude nabývat následujících hodnot podle splnění následujících
kritérií:
•

0 - 2 body - nebyly prezentovány všechny body scénáře, provedení scénáře bylo nepřehledné
nebo těžko srozumitelné/nesrozumitelné

•

3 body - byly prezentovány všechny body scénáře, přehledně

•

4 – 10 bodů – byly prezentovány všechny body scénáře, přehledně, bodové ocenění kvality
jednotlivého řešení ve scénáři, dle kritéria kvalita řešení porovnáním takových řešení

Účelem daného hodnocení je posouzení kvality řešení ze strany Hodnotící komise z pohledu
efektivity výkonu vybraných důležitých procesů v rámci navrhovaného technického řešení. Jako
nejefektivnější a nejvhodnější bude vždy hodnoceno to řešení, které umožní daný proces jeho
zpracovateli, nebo zpracovatelům učinit co nejefektivněji, tedy zejména nejrychleji, nejintuitivněji,
za poskytnutí maximálního komfortu práce, za poskytnutí maximálního vhodného rozsahu informací
pro možnost učinění daného procesu (rozhodnutí), co nejbezpečněji, co nejpřehledněji, v co
nejseznatelnějším prostředí, tedy z pohledu uživatele optimálně a co nejlépe.
Zadavatel rozhodl takové hodnotící kritérium užít k možnosti porovnání kvality jednotlivých nabízených
řešení, když právě kvalita řešení v podobě jeho minimální funkčnosti kontrolované ve fázi posouzení
nabídek a jeho efektivity bodované v rámci hodnocení mají největší potenciál přispět ke zvýšení
efektivity poskytování zdravotnické péče zdravotnickým personálem zadavatele, a tím pádem tedy i ke
zvýšení možností a schopností zadavatele v ochraně a péči o zdraví a životy jeho klientů - pacientů.
Zadavatel potažmo Hodnotící komise ohodnotí každý scénář každého dodavatele body od 0 do 10,
každý scénář dostane od každého člena komise určitý počet bodů. Tyto body se za každý scénář sečtou
a vydělí se počtem členů komise. Tak se získá průměrné hodnocení každého ze scénářů. Tato jednotlivá
průměrná hodnocení se sečtou a vydělí počtem scénářů (17), tak se získá průměrná hodnota za
všechny scénáře – hodnota hodnocené nabídky.
Počet bodů udělených nabídce v daném kritériu = 40*Hodnota hodnocené nabídky/Hodnota
nejvhodnější nabídky
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Způsob vyhodnocení
U obou hodnotících kritérií proběhne vyhodnocení v podobě porovnání každé nabídky s cenově
nejvýhodnější a v podobě porovnání každé nabídky s nabídkou nejkvalitnější.
U každé nabídky budou sečteny body získané v jednotlivých hodnotících kritériích. Poté budou nabídky
seřazeny podle počtu získaných bodů. Nejvýhodnější nabídka bude ta, která získala nejvíce bodů.
V případě shody v hodnocení bude vybrána nabídka s vyšším získaným počtem bodů dle hodnotícího
kritéria č. 2 (kvalita řešení).
Hodnotící komise následně provede detailní kontrolu vítězné nabídky, doporučí zadavateli, aby rozhodl
o výběru dodavatele, a poté ukončí svoji činnost.
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho
dodavatele. Jediný dodavatel, který zůstal v zadávacím řízení, může být vybrán k uzavření smlouvy bez
provedení hodnocení.
Nabídka vyloučeného dodavatele, kterému dosud nezanikla účast v zadávacím řízení, nebude
zohledněna při hodnocení nabídek.
Komise provede hodnocení nabídek podle pravidel stanovených v ZD.

17.3 Zvýhodnění
Zadavatel při hodnocení nabídek neuplatní zvýhodnění dodavatelů podle § 38 zákona.

18 Posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení
Zadavatel vybere z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě
•
•

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení nabídek.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo
chybějící údaje, či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou
lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka
však může být doplněna na základě žádosti v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací o
údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se
doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž
skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo
je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, nebudou účastníkem zadávacího řízení
objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele dle této zadávací dokumentace, nebo
neodpovídající skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení účasti nebo na splnění kritérií
hodnocení, může zadavatel tohoto účastníka vyloučit ze zadávacího řízení.

19 Součinnost vybraného účastníka a rozhodnutí o výběru
Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka byla
podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve vybraného účastníka, k předložení
originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka, který je právnickou
osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („skutečný majitel“) z Evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (účinný od 1. 1.
2018). V případě, že nelze údaje o skutečném majiteli takto zjistit, zadavatel vyzve vybraného
dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ, a to:
1. identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem této právnické osoby podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu;
2. dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu k účastníku, těmito doklady
jsou zejména:
• výpis z OR nebo jiné obdobné evidence,
• seznam akcionářů,
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě stanovené v písemné
výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady ve stanovené lhůtě nepředloží nebo
zadavatel zjistí, že:
•

účastník nesplňuje kvalifikaci nebo

•

nabízí zboží, nesplňující technické, kvalitativní či funkční parametry požadované
v zadávacích podmínkách nebo

•

došlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 ZZVZ,

zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém případě bude postupováno dle
§ 125 ZZVZ.
Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ povinen na
základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má vydány výlučně zaknihované akcie.
Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího řízení.
V případě akciové společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 18.6 se nevztahuje na akciové společnosti, jejíž akcie
v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámí výběr
dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.

20 Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy
Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ. Uzavření smlouvy se považuje za písemnou
komunikaci v zadávacím řízení ve smyslu § 211 ZZVZ.
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, a to
tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu
dle § 246 ZZVZ.
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V rámci součinnosti k uzavření smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli
v elektronické podobě:
a) pojistnou smlouvu, nebo platný certifikát vystavený pojišťovnou potvrzující existenci
platné pojistné smlouvy s požadovaným limitem pojištění
Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení vybraného
dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 125 ZZVZ.

21 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, aby smlouvy, dodatky smluv a seznam poddodavatelů byly
v plném rozsahu uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy zavazujícími zadavatele k jejich
uveřejnění, tedy zejména na profilu zadavatele a v registru smluv. Současně s tím dodavatel souhlasí,
že skutečnosti uvedené ve smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, příp. vyjasnit informace a
skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účasti v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají
v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé části.
Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se
řídí příslušnými ustanoveními zákona.
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje na základě § 127 odst. 2 písm. e) zákona právo zrušit veřejnou zakázku (zadávací
řízení) v případě, že z v této zadávací dokumentace uvedených Výzev Integrovaného regionálního
operačního programu nezíská podporu, tedy kofinancování potřebné na realizaci předmětu plnění této
veřejné zakázky, které by si jinak výhradně z vlastních prostředků nemohl dovolit.
Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem
zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí
stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém
porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti
zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání
nabídek.
V souladu s ustanovením § 211 ZZVZ povede zadavatel s dodavateli písemnou komunikaci výhradně
elektronickou formou.

22 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem, resp. jeho zástupcem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně,
ve výjimečných případech lze použít i ústní komunikaci, bude-li její obsah v dostatečné míře
zdokumentován.
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Písemná komunikace mezi zadavatelem, resp. jeho zástupcem a dodavatelem musí být v elektronické
podobě, s výjimkou případů uvedených v § 311 odst. 3 ZZVZ. Nepůjde-li o komunikaci uskutečňovanou
prostřednictvím elektronických nástrojů (profil zadavatele, Věstník veřejných zakázek), pak bude
komunikace mezi zadavatelem, resp. jeho zástupcem a dodavateli probíhat prostřednictvím datových
schránek nebo e-mailem ve smyslu § 211 odst. 5 ZZVZ. Pro účely této elektronické komunikace
požaduje zadavatel uvedení ID datové schránky účastníka nebo adresy pro oficiální e-mailovou
komunikaci v „Titulním listu“ nabídky.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do
datové schránky adresáta. Obdobný postup se uplatní při doručování prostřednictvím e-mailu (§570
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací dokumentaci, zašle
své dotazy elektronicky datovou zprávou prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem či do
datové schránky zadavatele na adresu pro elektronickou komunikaci uvedenou v čl. 2 této ZD.
Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou v souladu s § 98
ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena v čl. 1 této ZD. Zde budou
uveřejňována i případná doplnění či změny zadávacích podmínek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
Pokud nebude žádost o vysvětlení doručena odpovědné osobě zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení
poskytnout.

23 Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele
na URL: https://profily.proebiz.com/profile/27283518
Zadávací dokumentace je poskytování formou neomezeného dálkového přístupu bezplatně.

23.1 Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Technická dokumentace
Příloha č. 2 - Cenová tabulka
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o technické podpoře a rozvoji
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o vzdáleném přístupu
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy na ochranu osobních údajů
Příloha č. 7 - Vzor čestných prohlášení
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