Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Protokol o prohlídce místa plnění
VZ10/2008
„SW centrálního úložiště“
Prohlídka místa plnění se uskutečnila v sídle zadavatele výše uvedené veřejné zakázky – Česká republika –
Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, dne 9.9.2008 od
10.00 hodin.
Seznam účastníků:
SUKL – Ing. Tomáš Melen – NIE, Ing. Karel Kettner
Uchazeči - viz připojená prezenční listina
Průběh jednání:
V úvodu jednání Ing. Melen stručně seznámil přítomné se záměry celého projektu datového úložiště
elektronických receptů. Podrobnosti k dané zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Účastníci byli
požádáni, aby své dotazy předkládali písemně v souladu se zadávací dokumentací, a to včetně podrobnějších
dotazů k dnešní diskusi. Pro všechny účastníky soutěže budou všechny otázky a odpovědi na ně zveřejněny
na internetových stránkách Státního ústavu pro ochranu léčiv (dále jen SUKL) na adrese www.sukl.cz
v sekci „veřejné zakázky“.
V další části jednání zástupci SUKL odpověděli na dotazy přítomných uchazečů:
Otázka
Po jakou dobu bude uplatňováno zádržné?
Odpověď
Vztahuje se to na dobu do dokončení implementace díla.
Otázka
Počítá se se zpětnou vazbou na lékaře?
Odpověď
Realizuje se zřízení centrálního úložiště, bude vazba na lékárny. Prosíme o případné upřesnění otázky, na
kterou bude odpovězeno písemně.
Otázka
Jaká úroveň zabezpečení bude požadována?
Odpověď
Prosíme o písemné upřesnění otázky, bude rovněž odpovězeno písemně.
Otázka
Jakým způsobem bude řešena autentifikace pacienta?
Odpověď
V zadávací dokumentaci je zadání, že systém musí být na přístup pacientů připraven, způsob autentifikace
pacienta může být součástí nabídky uchazeče, předpokládá se použití certifikátů.
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Otázka
Počítá se s nějakým vyhodnocovacím systémem nad tímto projektem, např. sledování chybovosti?
Odpověď
V této etapě ne.
Otázka
Bude mít dodavatel přístup na systémy SUKL?
Odpověď
Přístup na systémy SUKL bude dodavatel mít formou vzdáleného zabezpečeného připojení..Dodavatel bude
mít plný přístup na servery, které budou dedikované pro tento projekt dodavatele.
Otázka
Bude se v projektu řešit identifikace vstupujících subjektů?
Odpověď
SUKL má svůj systém Oracle identity management, ale v nabídkách uchazečů je očekáván návrh vhodného
řešení. Identifikace bude pomocí certifikátů.
Otázka
V zadávací dokumentaci je popsána infrastruktura SUKL, co lze použít a co ne, lze využít databázové
prostředí ORACLE, aplikační servery apod.?
Odpověď
Dodávka HW, databázových licencí a licení ESB není součástí projektu. Tyto licence a HW zajistí SUKL.
Případná dodávka aplikačního serveru je součástí projektu a tuto licenci zajišťuje dodavatel.
Otázka
Do kdy má být projekt realizován?
Odpověď
V roce 2008 je v souladu se zákonem SUKL pověřen zřídit úložiště, tj. musí být úložiště vybudováno a jeho
funkce odzkoušena s vybranými subjekty. SÚKL tedy trvá na termínech uvedených v ZD.
Otázka
K cestovním náhradám – budou opravy probíhat v objektech zadavatele?
Odpověď
Bude-li nutné zásah provádět v objektech zadavatele, bude nutné, aby techničtí pracovníci na tato místa
přijeli. Pokud půjde řešit závada vzdáleně, je možné ji řešit pomocí vzdáleného přístupu, který bude pro
dodavatele zřízen.
Otázka
Kdo zajistí součinnost lekáren pro zkušební provoz?
Odpověď
Součinnost lekáren zajistí SUKL.

V Praze dne 9.9.2008
Zapsal: Kettner
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