Zadavatel:
Národní ústav duševního zdraví
se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany
IČO: 00023752
Veřejná zakázka:
„Dodávka systému elektronické spisové služby II.“
Zadávaná v Otevřeném řízení
dle Oznámení o zakázce uveřejněného dne 30. 4. 2021 ve Věstníku veřejných zakázek
Evidenční číslo Z2021-014856

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel obdržel od jednoho uchazeče o tuto veřejnou zakázku dne 11. 5. 2021 žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací
dokumentace.
Přesné znění dotazů:
Č.
1

Dotaz Uchazeče
Specifikace díla a služeb, kap. 5. Funkční
požadavky
5.1 Obecné funkční požadavky, 1.6 Přístup
k dokumentům dle kompetencí
Dotaz:
Požadavek specifikuje, že ,,(...) oprávnění
jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů musí
být navrženo tak, aby nedocházelo k
neoprávněnému přístupu k dokumentům
(zejména dokumentům tvořící součást
zdravotnické dokumentace podle platné
legislativy).“·
Zdravotnickou dokumentací je zde myšlena
dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 98/2012
Sb., o zdravotnické dokumentaci? V kapitole
4.2. o rozhodné legislativě ovšem zadavatel
neuvádí. že by poptávaná služba měla plnit i
legislativní normy ve vztahu ke zdravotnickým
dokumentacím.
Jakým způsobem si zadavatel představuje
vytýčení kritérií k znepřístupnění částí spisu,
dokumentací?

Odpověď
Spisová služba jako taková musí
umožňovat řízení přístupu pro
vybrané osoby ke zdravotní
dokumentaci dle přidělených
přístupových práv (tzn.
zakázat/povolit zobrazení
dokumentu vybraným uživatelům).
.
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dtto
5. Obecné funkční požadavky, 1.9 Nahlížení
Dotaz:
Tímto požadavkem zadavatel zamýšlí proces
nahlížení do dokumentů, spisu, pro uživatele
organizace z jiného spisového uzlu
(organizační jednotky)?
Je tento požadavek zároveň zohledněn i v
požadavku 1.6. téže kapitoly, o řízení
oprávnění k zamezení přístupu k určeným
dokumenti.im (zdravotnickým
dokumentacím)?
dtto
5.2 Elektronická podatelna a výpravna, 2.4
Předávání dokumentů na jinou podatelnu
Dotaz:
Co je myšleno požadavkem na předání na
jinou podatelnu? Zamýšlí tímto požadavkem
zadavatel předávání dokumentu.z vlastní
podatelny na podatelnu jiné organizace (např.
pro nepříslušnost) nebo podání ve smyslu
nového dokumentu?
dtto
5.2 Elektronická podatelna a výpravna, 2.6
Povinné položky
Dotaz:
Zapsání povinných položek podatelnou směřuje tento požadavek na možnost vyplnění
údajů ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby?
dtto
5.3 Systém spisové služby a spisovny, 3.1.6
Schválení spisu
Dotaz:
Jakým způsobem by mělo probíhat dle
zadavatele schválení spisu? Kde by byl
případný podpis vizualizován (na vyřizujícím
dokumentu aj.)?

dtto
5.5 Document management system, 5.1
Spolupráce více uživatelů nad jedním
dokumentem
Dotaz:

ANO, Zadavatel tím myslí nahlížení
do dokumentů, spisů pro uživatele
organizace z jiného spisového uzlu.
ANO, požadavek je zohledněn i v
požadavku 1.6 téže kapitoly.

Zadavatel tím myslí předávání
dokumentů, spisů v rámci
organizace mezi jednotlivými
spisovými uzly.

ANO

Tento požadavek vychází ze zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě, ve svém § 65 odst. 2
uvádí definici vyřízení spisu jako
„zpracování návrhu, jeho schválení,
vyhotovení, podepsání a vypravení
rozhodnutí nebo jiné formy
vyřízení“. Zadavatel blíže
nespecifikuje přesný postup pro
schválení spisu, podstatou bodu
3.1.6 je dodržení zákonem
stanoveného požadavku.
Myšleno ve smyslu uchování verzí
změn každého uživatele, případně
notifikace o změnách, proběhlých
během editace dokumentu.
Požadavek je splněn, když je
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Jakým způsobem má být umožněna práce
vícero uživatelů nad jedním dokumentem?
dtto
5.5 Document management system, 5.2
Podpora týmové práce
Dotaz:
Zadavatel uvádí, že systém má umožnit
podporu týmové práce. Může zadavatel uvést
konkrétní příklady, jak je termín „týmové
práce'" ve smyslu elektronického systému
spisové služby zamýšlen? Jakým způsobem by
měla být tato týmová práce zohledněna v
zápisu transakčního protokolu?
dtto
5.1 Obecné funkční požadavky, 1.11 Systém
musí umožňovat hromadné schválení více
dokumentů
Dotaz:
Jaké například dokumenty je požadováno
schvalovat hromadně? Jedná se o typovo stejné
dokumenty, nebo různé a pro různé spisy nebo
subjekty?

dokument editován, tak pro ostatní
je otevřen v „read only“ módu.
Myšleno ve smyslu uchování verzí
změn každého uživatele, případně
notifikace o změnách, proběhlých
během editace dokumentu.
Požadavek je splněn, když je
dokument editován, tak pro ostatní
je otevřen v „read only“ módu.

Jedná se o jakékoliv dokumenty,
které může uživatel zobrazit v
jednom pohledu.

___________________________________________________________________________
V Klecanech, dne 14. 5. 2021
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