Dokument Zadávací dokumentace v4
Bod 2.1
- z tohoto bodu nejsou zřejmé důsledky a dopady jednotného NIS. Není uvedeno zdůvodnění
jednotného NIS, proto také nelze akcentovat příslušné části nabídky, které právě odpovídají
detailnějším specifikacím účelu.
Bod 2.2
- tento bod je v rozporu s bodem 2.1, kde se píše o jednotném NIS.
- počet příloh neodpovídá předložené skutečnosti (chybí např. příloha č.9)
- jakým způsobem je možné zajistit rovné podmínky pro uchazeče v situacích, kdy je uchazeč současně
zajišťuje součinnost pro migraci (předmět migrace bude zcela rozdílný)
Bod 2.3
- tento bod chybí
Bod 2.6
- počet příloh neodpovídá předložené skutečnosti (chybí např. příloha č.9)
Bod 5.5
V technických kvalifikačních předpokladech doporučujeme vzhledem k povaze zakázky (orientace na
český trh) doplnit podmínku provozování NIS s modulem pojišťovny dle české legislativy.
Bod 7.1
Chybně uvedené přílohy
Bod 9.1
Část K 4. kritériu - Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit
Ukázka procesu léčebného procesu - Procesní postupy
Toto zadání je příliš neurčité.

Dokument Příloha 3 Technické zadání V4
Bod 2 Požadavky na rozsah NIS
8. Radiologický systém RIS
9. Patologie
Systém Patologie a Radiologický informační systém (bod 8, 9) není standardně řazen jako součást NIS.
Charakterem provozu je vždy součástí komplementárních informačních systémů. Národní i
celosvětové standardy (DaSta, HL7, DICOM, IHE) se na procesy související s těmito provozy dívají opět
jako na komplementární systémy. V řadě případů je patologická laboratoř centrem jednotného
komplementu.
Uživatelé obou systémů jsou pevně vázáni k jednomu komplementárnímu IS a NIS jako systém obecně
nevyužívají.

Přední světoví výrobci se specializují buď na klinický systém nebo na radiologický či komplementární
systém výhradně či samostatně. Tuto část je třeba řešit integrací nikoliv jako základní funkcionalitu
NIS.
Bod 3 Vedení čistě elektronické dokumentace
Předpokladem ke splnění tohoto bodu je aktuálně platná legislativa včetně příslušných vyhlášek.
V oblasti migrace dat je uchazeč povinen začlenit tyto práce do svojí nabídky. Ze ZD však vyplývá, že
rozsah migrace dat bude určen až v počáteční analýze. Jak má tedy uchazeč kalkulovat do své nabídky
cenu migračních prací?
Bod 4 Tabulka provozovaných systémů
- tabulka je nejednoznačná a obsahuje duplicitní informace.
Bod 5.7
Výčet a rozhraní požadovaných přístrojů by měl být součástí ZD, nikoliv následné analýzy. Nelze
kalkulovat cenu.

Je třeba konstatovat, že vzhledem k rozsahu požadavků a dokumentů je úroveň připomínek nepříliš
detailní a přesná. Pro plnohodnotné připomínkování je třeba výrazně delší časový úsek.
Závěrem je možno říct, že funkční požadavky na nový jednotný NIS jsou svým velmi širokým
rozsahem velmi neobvyklé. Velké množství integrací s různými systémy je značně náročné na zdroje
a čas. Z toho důvodu jsou stanovené časy na implementaci podhodnocené a neodpovídají
požadovanému rozsahu.
Dokument Příloha č.4 Seznam požadavků je také velmi rozsáhlý dokument a je třeba zvážit, jestli
není možné zredukovat nebo sloučit požadavky.

