Č.j. 1/120/372777–2015
Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci VZ „Uveřejnění smluv s poskytovateli
zdravotních služeb na internetových stránkách VoZP ČR, v souladu s novelou zákona č.
48/1997 Sb.,
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky má být:
a) digitalizace dokumentů - smluvních vztahů uzavřených mezi VoZP ČR a poskytovateli
zdravotních služeb, tedy jejich naskenování do formátu „pdf“ a to včetně tvorby technických
a věcných metadat k těmto dokumentům (pořízení identifikačních údajů do informačních
systémů zadavatele) a jejich uveřejnění na internetových (webových) stránkách VoZP ČR

Dotaz:
1. Objem předmětu zakázky
a. O kolik dokumentů jakého formátu se jedná?
b. Jaký je celkový počet stran k digitalizaci?
c. Kolik stran průměrně obsahuje jedna smlouva?
d. Jaký je podíl sešitých a nesešitých dokumentů?
i. Ev. je možné sešité dokumenty rozešívat?
1. Pokud dojde na rozešívání dokumentů, budou se takové
dokumenty vracet do původního stavu? (tedy opět sešívat apod.)
2. Technické parametry skenování
a. Jaká je požadovaná barevná varianta skenů? (černobíle, odstíny šedi, barevně)
b. Jaké je požadované skenovací rozlišení? (dpi)
3. Indexace a metadata
a. Jaký bude systém pojmenování výstupních souborů?
b. Kolik metadat se bude následně z dokumentů vytěžovat?
i. O jaká konkrétní metadata se jedná
ii. Jaký je podíl strojově a ručně psaných metadat?
c. V jakém formátu se budou metadata předávat?
d. Jakým způsobem se budou dokumenty a metadata importovat do informačního
systému pro uveřejnění dokumentů na webových stránkách VoZP ČR?
Odpověď zadavatele:
-

Kolik stran a jakého formátu bude?
Bude se jednat o všechny platné smlouvy, cca 24 tisíc smluv, tj. 312 000 stran,
výstupní formát se předpokládá pdf.
Celkový počet stran?
Přibližně 312 000 stran.
Kolik stran je průměrně k 1 smlouvě?
Jedna smlouva má cca 13 stran.
Jaký je podíl sešitých a nesešitých dokumentů?
Většinou jsou všechny sešité.
Je možné rozešívat smlouvy?
Pokud druhá smluvní strana je neopatřila pečetí, tak je možné smlouvu rozešít.

-

-

V případě rozešití smlouvy bude požadavek na opětovné sešití?
Ano zpět sešít, jak bylo před rozešitím, uvést do původního stavu.
Typ skenování?
PDF
Požadované rozlišení?
Předpokládá se, že minimální, tak, aby smlouvy byly na webu čitelné.
Jaký bude systém pojmenování výstupů?
Systém pojmenování výstupů nebyl stanoven, doporučení se očekává od poskytovatele.
Kolik a jakých metadat se bude z dokumentů vytěžovat?
S digitalizací smluv nejsou u VoZP zkušenosti, otázka se bude upřesňovat), lze
očekávat, že se bude jednat o název zařízení, číslo smlouvy, lokalitu, datum uzavření
smlouvy, IČO, IČZ,…
Jaký podíl těchto dat bude strojových a ručních?
Není známo.
V jakém formátu se budou metadata předávat?
Ze strany VoZP nebylo rozhodnuto, očekává se návrh poskytovatele, v průběhu
realizace může být upřesněno.
Jakým způsobem budou dokumenty vstupovat do IS?
Předpoklad je, že smlouvy k digitalizaci budou do systému vstupovat prostřednictvím
spisové služby EZOP ve formátu pdf.

Dotaz č.2
- zda je možné smlouvy převést a skenovat v našem zabezpečeném režimovém pracovišti
- zda je možné vidět vzorky smluv a získat vaše požadavky na věcná a technická metadata
Odpověď zadavatele:
-

Předpokládá se skenování u poskytovatele na jeho režimovém pracovišti.
Ano, vzorky smluv lze poskytnout i zaslat elektronicky vzorek ve formátu doc.

Dne 31.3.2015

