*MVCRX02MWLOS*
MVCRX02MWLOS
prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/7, 170 34 Praha 7
zastoupená : JUDr. Petrem NOVÁKEM, Ph.D.
ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
dále jen „Zadavatel“
kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4
Č. j. MV-104647-12/VZ-2015
Praha 7. října 2015

Dodatečné dotazy k veřejné zakázce “Efektivní systém třídění pacientů při
poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i
pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“
Dne 6. října 2015 obdržel zadavatel veřejné zakázky “Efektivní systém třídění
pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s
využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu“ dodatečné dotazy
uchazeče. Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a),
otevřené podlimitní řízení, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.9.
2015 pod evidenčním číslem zakázky 520470.
A) Dotazy uchazeče:
1. Ve specifikaci veřejné zakázky (příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné
zakázky) uvádíte v rámci technických podmínek (str. 8), že: “Zavedení schválených
postupů v národním měřítku bude garantováno certifikací metodiky Ministerstvem
zdravotnictví. “, proto Vás žádám o doplnění informací ohledně průběhu a délky
procesu certifikace metodiky Ministerstvem zdravotnictví. Pro nastavení
harmonogramu projektu potřebujeme znát minimálně délku trvání procesu certifikace
a také další požadavky (nutnost a počet oponentských posudků, předepsanou
strukturu dokumentu apod.).
2. Také nám není zřejmé, zda je certifikace metodiky již předjednána s Ministerstvem
zdravotnictví, resp. zda proběhla domluva mezi Ministerstvem vnitra a
Ministerstvem zdravotnictví o certifikaci metodiky, kterou provede Ministerstvo
zdravotnictví.
3. Dále ve specifikaci veřejné zakázky (příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné
zakázky) uvádíte v rámci požadovaných výsledků, N — certifikovaná metodika (str.
2), že odborníci vytvořené pracovní skupiny budou metodu celostátně garantovat
na základě mezinárodního certifikátu. Není zde však uvedeno, o jaký mezinárodní
certifikát se jedná. Proto Vás chci požádat o doplněné bližší specifikace tohoto
požadavku, resp. specifikovat o jaký mezinárodní certifikát se jedná.
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B) Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 1:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Předkladatel metodiky konzultuje potřebnost tématu, který má být předmětem
certifikace s odborným útvarem Ministerstva zdravotnictví (MZ), který má
problematiku bezpečnostního výzkumu v kompetenci (odbor bezpečnosti a
krizového řízení – dále jen „BKŘ“). Tomuto odbornému útvaru se následně
předloží návrh metodiky se žádostí o certifikaci (příloha č. 2),
Metodika se předkládá v písemné formě (dva výtisky) a elektronickou poštou,
Příslušný odborný útvar MZ (BKŘ) zpracuje vyjádření k návrhu metodiky,
s využitím dvou oponentních posudků (příloha č. 1),
Titulní strana (předkladatel - název metodiky – místo zpracování – datum),
Cíl metodiky,
Vlastní popis metodiky (konkrétních metodických postupů). V preambuli
popisu metodiky uvést srovnání „novosti postupů“ oproti původnímu stavu,
jejich zdůvodnění, pokud se bude jednat o novou nezpracovanou
metodiku/problematiku (§ 2, odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 130/2002 Sb.),
Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena a jakým
způsobem bude uplatněna,
Seznam použité související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud
existují), případně výstupy z určité znalosti, jestliže se jedná o originální práci,
Dedikace (§ 8, odst. 2, zákona č. 130/2002 Sb.), uvést odkaz na příslušný
projekt BV, výzkumný záměr, dotační program,
Jména oponentů,
Kontakty na osoby předkladatele metodiky,
Prohlášení předkladatele metodiky, že zpracovaná metodika nezasahuje do
práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
Prohlášení předkladatele, že souhlasí s uveřejněním jeho práce na webových
stránkách MZ a ve Věstníku MZ,
Metodika včetně příloh je předkládána v tomto formátu: písmo: Arial (velikost
10), nadpisy (velikost 12); řádkování 1,5 ; A4.

Doba procesu schvalování se odvíjí od kvality zpracované metodiky a vyjádření
oponentů. Minimální trvání je 3 měsíce. Oponenti musí být 2, oba mají mít odbornou
způsobilost v urgentní medicíně a minimálně 5 let praxe u zdravotnické záchranné
služby nebo na urgentním příjmu.
Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 2:
Ano, Ministerstvo zdravotnictví bude Metodiku certifikovat, pokud budou splněny
požadavky na její zavedení stanovené v zadávací dokumentaci
Odpověď zadavatele k dotazu uchazeče č. 3:
Ve světě existuje více certifikovaných systémů pro třídění pacientů. Podmínkou pro
certifikaci metodiky je, že řešitel doloží, že zahraniční certifikovaná metodika je
certifikována zahraniční autoritou a její využití je podloženo výzkumem a
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prokazatelnými výsledky při jejím používání. Je na řešiteli, aby aplikoval
v podmínkách ČR metodiku, která bude využitelná zdravotnickým systém v ČR.
za zadavatele
V. z Ing. Petr Koštíř
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

JUDr. Petr Novák, Ph.D.
podepsáno elektronicky
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