Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Efektivní systém třídění pacientů při
poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i
pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu. (zkrácený název „Metodika
třídění raněných“)“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky

Třídění, tj. péče o pacienty při hromadném
postižení osob, by měla být zahájena co nejdříve,
tedy dříve než bude poskytnuta přednemocniční
neodkladná péče. Při třídění musí být zohledněny
faktory, jako např. zkušenost personálu,
informovanost o typu poranění, informace o
dostupných silách a prostředcích. Při správném
provedení třídění je umožněno kvalifikovaně
roztřídit postižené osoby v souladu s prioritami
lékařské péče, vytvořit kvalitní předpoklady pro
další etapu neodkladné péče a zkrátit čas pobytu
pacienta v místě události na minimum.
Certifikovaná metodika umožní snadno sledovat
a flexibilně reagovat na aktuální typ hromadného
neštěstí a závažnost poranění či postižení.
Systém třídění umožní poskytovat odpovídající
zdravotní péči podle jednotných systematických
klinických kritérií v různých typech zdravotnických
zařízení a v souladu s mezinárodními postupy.
Umožní jak individuální třídění, tak hromadné
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné
třídění za mimořádných událostí. Zavedení
zakázky naplněny.
systému nebude neobnášet žádné zásadní
investiční nároky.
Jednotný systém třídění je zaveden ve většině
členských států EU. Je třeba i v ČR vytvořit
systém primárního třídění při hromadném
postižení osob pro efektivní poskytování zdravotní
péče, který je objektivní, univerzálně využitelný a
kontrolovatelný. Využíváním uvedeného systému
bude podporováno poskytování odborné zdravotní
péče podle předem stanovených klinických kritérií
a dojde ke sjednocení postupů v rámci EU.
Nevyžaduje bezpodmínečně lékařské vzdělání,
ale kvalitně připravený zdravotnický personál,
který dodržuje předem stanovené algoritmy.
Dodržování zavedeného systému zajistí přednost
v poskytování zdravotní péče skutečně akutním
pacientům a zkrátí čas potřebný pro předání do
cílového zdravotnického zařízení. Certifikovaná
metodika (systém) bude v ČR zaváděna v oblasti
přednemocniční i nemocniční neodkladné péče.

Popisu předmětu veřejné zakázky.

Popis

vzájemného

vztahu

předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky
postupů třídění pacientů při poskytování
přednemocniční neodkladné péče a nemocniční
neodkladné péče při hromadném postižení osob
s účelem zkrácení času pobytu pacienta v místě
události a urychlení odborného ošetření, se
zohledněním mezinárodně používaných postupů.
Při třídění musí být zohleněny faktory jako např.
zkušenost personálu, informovanost o typu
poranění, informace o dostupných silách a
prostředcích.
veřejné Zpracované postupy vydané formou certifikované
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zakázky a potřeb zadavatele.

metodiky budou využitelné všemi poskytovateli
zdravotních služeb v ČR. Vytvoření jednotného
systému třídění nemocných, raněných a
zasažených v ČR zkvalitní poskytování zdravotní
péče obyvatelstvu ČR. Audit systému umožní
porovnat údaje různých zdravotnických zařízení v
celonárodním měřítku, případně v zahraničí, což
zvyšuje
důvěryhodnost
projektu.
Soubor
doporučení (certifikovaná metodika) se tak stane
účinným nástrojem pro krizový management
poskytovatelů zdravotních služeb.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

31. 12. 2016

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky
a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.

---

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality plnění,
vynaložení dalších finančních nákladů.

---

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.

---

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Zavedením certifikované metodiky dojde ke
sjednocení postupů pro třídění nemocných,
raněných a zasažených v národním měřítku.
Pracovní skupina odborníků tvořících metodiku se
bude podílet na vzdělávání dalších odborníků
v celostátním
měřítku.
Výsledky
budou
implementovány do traumatologických plánů
poskytovatelů zdravotních služeb a do jejich
interních vzdělávacích programů.

Zadavatel může uvést další informace
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

---

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných dodávek činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)

---
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným
orgánem.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota všech
významných služeb činí v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Zadavatel nestanovil předepsaný počet osob,
požaduje však předložení kopie diplomu lékařské
fakulty a osvědčení o získání specializované
způsobilosti v oboru urgentní medicína a medicína
katastrof s minimálně 5letou praxí hlavního
řešitele. Alespoň jeden člen řešitelského týmu
musí mít specializaci a praxi v oboru urgentní
medicína a medicína katastrof s praxí min. 5 let.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
Alespoň jeden člen řešitelského týmu musí mít
předložení seznamu techniků nebo technických
praxi a odbornou kvalifikaci ARIP nebo
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
zdravotnický záchranář s praxí v oboru min. 5 let.
předložení seznamu více než tří techniků nebo
Alespoň jeden člen řešitelského týmu musí mít
technických útvarů.)
specializaci IT se zaměřením na tvorbu SW a
webových stránek. Kvalifikaci doloží životopisem a
min. 3letou praxí. To s ohledem na úzké tematické
zaměření zakázky. Požadavek na předložení
seznamu kvalifikovaných odborníků výzkumného
týmu vyplývá z rozsahu a zaměření veřejné
zakázky a případnou zastupitelnost osob při
realizaci veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

----

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem,
případně provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.

Předmětem zakázky je činnost (aplikovaný
výzkum), která vyžaduje vynikající orientaci
v problematice nejen po teoretické, ale především
po praktické stránce. Zadavatelem stanovená
minimální délka praxe a vzdělání u vybraných
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osob je pro zadavatele zárukou zkušených a
kvalitních osob odpovědných za realizaci veřejné
zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní,
pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou,
nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři
roky.)

Zadavatel požaduje předložení kopie diplomu
lékařské fakulty a osvědčení o získání
specializované způsobilosti v oboru urgentní
medicína a medicína katastrof s minimálně 5letou
praxí hlavního řešitele. Alespoň jeden člen
řešitelského týmu musí mít specializaci a praxi
v oboru urgentní medicína a medicína katastrof
s praxí min. 5 let. Alespoň jeden člen řešitelského
týmu musí mít praxi a odbornou kvalifikaci ARIP
nebo zdravotnický záchranář s praxí v oboru min.
5 let. Alespoň jeden člen řešitelského týmu musí
mít specializaci IT se zaměřením na tvorbu SW a
webových stránek. Kvalifikaci doloží životopisem a
min. 3letou praxí. To s ohledem na úzké tematické
zaměření zakázky. Požadavek na předložení
seznamu kvalifikovaných odborníků výzkumného
týmu vyplývá z rozsahu a specifického zaměření
veřejné zakázky a případné zastupitelnosti osob
při realizaci veřejné zakázky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu stavebních prací, ze kterého bude
vyplývat, že finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu minimálně
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za vedení
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci
delší než pět let.)

---
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Odůvodnění požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.

---

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

---

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve
výši přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je
5 % ceny veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24
měsíců.

Nepožaduje se v ZD.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel
odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné
zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby
ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Nepožaduje se v ZD

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Technická podmínka

Odůvodnění technické podmínky
---

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická
výhodnost nabídky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou
zakázku na služby ve výzkumu a vývoji a jejich
předmětem
je
aplikovaný
výzkum
či
experimentální vývoj s cílem získání nových
poznatků zaměřených na budoucí využití
v praxi, je při hodnocení předložených nabídek
kladen důraz na kvalitu a odbornou úroveň
nabídky (váha 20 %) a na zvolenou metodologie,
techniky, metody či postupy řešení (20 %). Cenu
nabídky lze pokládat jako váhu promítnutou do
dvou kritérií. Jednak do kritéria odůvodnění

5

položek rozpočtu a oprávněnost nákladů (20 %),
jednak do kritéria celková cena nabídky (40 %).
Toto rozložení kritérií bylo zvoleno vzhledem ke
specifičnosti bezpečnostního výzkumu a nutnosti
individuálního posouzení zejména odborné kvality
jednotlivých nabídek ve vztahu k jejich přínosu a
dopadu na bezpečnost ČR a jejích obyvatel
v souvislosti
se
stanovenými
prioritami
bezpečnostního výzkumu v ČR. Cílem zadavatele
je vybrat jako nejvhodnější nabídku tu, která bude
nejvýhodnější zejména po odborné stránce
s nejkvalitnějším výstupem, samozřejmě ovšem
s přihlédnutím i k ceně.
Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota

Odůvodnění
Navrhovaná cena vychází z provedeného
průzkumu trhu, zda existují na trhu subjekty, které
danou výzkumnou potřebu by byly schopny z
hlediska znalostí, zkušeností a kapacit řešit, jedná
se zejména o lékařské fakulty a fakultní
nemocnice.

3 200 tis. Kč bez DPH

Odhad způsobilých nákladů:
•
osobní náklady nebo výdaje (cestovné
včetně zahraničních cest pro řešitelský
tým, úhrada nákladů zahraničním
lektorům, mzdy na pracovní úvazky pro
řešitelský tým a popř. uzavřené dohody
o provedení práce, včetně odvodů)
– 2 015 tis. Kč,
•
náklady nebo výdaje na pořízení
hmotného a nehmotného majetku
(spotřební
materiál
pro
cvičení,
kancelářské
prostředky,
tréninkové
pomůcky, zdravotnický materiál apod.)
– 695 tis. Kč,
•
další provozní náklady nebo výdaje
(velkokapacitní flash disky, multifunkční
tiskárna,
grafický
SW,
certifikace
zahraniční autoritou apod.) – 275 tis. Kč,
náklady nebo výdaje na služby (přeprava
•
figurantů, publikační výdaje, jazykové
korektury, audiovizuální a grafické
služby apod.) – 195 tis. Kč,
•
doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje
(podíl
na
provozních
nákladech
pracovního prostoru - nájemné, telefon,
internet,
energie,
úklid,
likvidace
zdravotnického odpadu apod.).
– 20 tis. Kč.
Celkově se předpokládá 1,5 úvazku pro řešitelský
kolektiv. Rozložení úvazku podle rozhodnutí
řešitele. Velkou část osobních nákladů by měly
pokrýt DPP.
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