HARMONOGRAM DÍLA
Veřejná zakázka
Lázeňský informační systém – Léčebně
rehabilitační agenda

Název veřejné zakázky:

Zadavatel
Název:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo:

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ:

25179896

Celková doba provádění díla
Obecná definice rozsahu díla

čl. IV. smlouvy o dílo

Zahájení provádění díla

Výzvou k realizaci

Celková doba provádění díla
(bez předávacího řízení)
Zahájení předávacího řízení
ke komplexnímu dílu
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti všech součástí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem
Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)
- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
díla Objednateli

Max. 300 kalendářních dnů
Od zahájení provádění díla do zahájení předávacího
řízení po ukončení Ostrého provozu
1. pracovní den po ukončení Ostrého provozu
nad komplexním dílem
Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů a předvedení díla Objednateli

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla
Zhotovitelem
Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla
Zhotovitelem

Ukončení předávacího řízení ke komplexnímu
dokončenému dílu

Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla - Implementační analýza
Obecná definice rozsahu této části díla

čl. 4.1 smlouvy o dílo

Zahájení tvorby Implementační analýzy

Zahájením provádění díla

Ukončení tvorby Implementační analýzy

Max. do 60 kalendářních dnů
Od zahájení provádění díla

Průběžná kontrola dílčích výsledků a postupu prací
Objednatelem

Průběžná jednání s Objednatelem dle potřeby

Zahájení předávacího řízení

1. pracovní den po Ukončení plnění

Doba trvání předání Implementační analýzy a
všech nezbytných podkladů a informací

Max. 2 pracovní dny

k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

Min. 3 x za dobu plnění (á 14 kalendářních dnů)

od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla – Implementace
částí díla dle členění v Technické specifikaci LIS
čl. 4.2 smlouvy o dílo
Obecná definice rozsahu této části díla

Zahájení Implementace

Části „T“

(Dokončení Implementace
částí LIS, označených „T“
v Technické specifikaci LIS)

Dokončení
Implementace

(části dle
Technické
specifikace LIS)

Části „P“
(Dokončení Implementace
částí LIS, označených „P“
v Technické specifikaci LIS)

Technická specifikace LIS – členění „Etapy
předpokládaného předání při realizaci: Testovací
provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Akceptací Implementační analýzy nebo jiným
pokynem Objednatele v případném detailu a částech,
kde nemůže docházet k paralelním pracím např.
v důsledku chybějící Implementační analýzy)
Připravenost Implementovaných částí na
přenos do testovacího prostředí v rámci
Testovacího provozu
Max. do 120 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla
Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci
Testovacího provozu
Připravenost Implementovaných částí na
přenos do produkčního prostředí v rámci
Pilotního provozu
Max. do 170 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla
Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Pilotního
provozu

Části „O“
(Dokončení Implementace
částí LIS, označených „O“
v Technické specifikaci LIS)

Připravenost Implementovaných částí na
přenos do produkčního prostředí v rámci
Ostrého provozu
Max. do 260 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla
Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Ostrého
provozu

Zahájení předávacího řízení
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

1. pracovní den po Dokončení Implementace
konkrétní části
Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
dotčených částí díla Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla – Integrace LIS, online napojení na stávající systémy Objednatele a Migrace dat
Obecná definice rozsahu této části díla
Integrace a online
napojení
dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d)
smlouvy o dílo

čl. 4.2.4 smlouvy o dílo
akceptací Implementační analýzy nebo jiným
pokynem Objednatele, pokud nemohou být práce
zahájeny paralelně s tvorbou Implementační analýzy
1. fáze: Úvodní Migrace vzorků dat
akceptací Implementační analýzy nebo jiným
pokynem Objednatele, pokud nemohou být práce
zahájeny paralelně s tvorbou Implementační analýzy

Zahájení plnění
Migrace dat
dl čl. 4.2.4 písm. b) smlouvy
o dílo

2. fáze: Migrace dat (vč. provedení Migrace dat
archivovaných 10 let zpětně)
po odsouhlasení fáze 1 migrace vzorků dat
3. fáze: Aktualizace Migrace dat k okamžiku
spuštění Pilotního provozu
před spuštěním Pilotního provozu

Integrace a online
napojení

Dokončení plnění

dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d)
smlouvy o dílo

Max. do 120 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

1. fáze: Migrace vzorků dat
Max. do 120 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

Migrace dat
dl čl. 4.2.4 písm. b) smlouvy
o dílo

2. fáze: Aktualizace Migrace dat (vč. provedení
Migrace dat archivovaných 10 let zpětně)
Max. do 170 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla
3. fáze: Aktualizace Migrace dat k okamžiku
spuštění Ostrého provozu
Max. do 260 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

Zahájení předávacího řízení

1. pracovní den po Dokončení Integrace /
Online napojení / Migrace dat

Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
dotčených částí díla Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla – Testovací provoz
čl. 4.3 smlouvy o dílo
Obecná definice rozsahu této části díla

Provedení Testování

Zahájení Testovacího provozu

Technická specifikace LIS – členění „Etapy
předpokládaného předání při realizaci: Testovací
provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Nad Implementovanými částmi LIS, označenými „T“
v Technické specifikaci LIS
Max. do 140 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

Doba trvání Testovacího provozu

30 kalendářních dnů

Zahájení předávacího řízení

1. pracovní den po ukončení Testovacího
provozu

Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
dotčených částí díla Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla – Pilotní provoz
čl. 4.4 smlouvy o dílo
Obecná definice rozsahu této části díla

Provedení Testování

Zahájení Testovacího provozu

Technická specifikace LIS – členění „Etapy
předpokládaného předání při realizaci: Testovací
provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Nad Implementovanými částmi LIS, označenými „P“
v Technické specifikaci LIS
Nad Implementovanými částmi LIS, nad kterými byl
proveden Testovací provoz
Max. do 180 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

Doba trvání Testovacího provozu

80 kalendářních dnů

Zahájení předávacího řízení

1. pracovní den po ukončení Pilotního provozu

Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
dotčených částí díla Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)

Část díla – Ostrý provoz
čl. 4.5 smlouvy o dílo
Obecná definice rozsahu této části díla

Provedení Testování

Technická specifikace LIS – členění „Etapy
předpokládaného předání při realizaci: Testovací
provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Nad Implementovanými částmi LIS, označenými „O“
v Technické specifikaci LIS
Nad všemi dosud Implementovanými částmi LIS

Zahájení Testovacího provozu

Max. do 270 kalendářních dnů
od zahájení provádění díla

Doba trvání Testovacího provozu

30 kalendářních dnů

Zahájení předávacího řízení

1. pracovní den po ukončení Pilotního provozu

Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů,
podkladů a informací a pro předvedení plné
funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem
k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem

Max. 2 pracovní dny
od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání
výstupů Objednateli

Lhůta pro:
- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
plnění a vrácení k dopracování (nebo)

5 pracovních dnů
od převzetí výstupů od Zhotovitele

- Akceptaci Objednatelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování
plnění a opětovné předání výstupů a předvedení
dotčených částí díla Objednateli

Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem

Ukončení předávacího řízení k této části díla

Max. 5 pracovních dnů
od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a
nedostatkům
2 pracovní dny
od převzetí výstupů od Zhotovitele
Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů
(Akceptací Objednatelem)
Může probíhat jako součást předávacího řízení
celkového komplexního díla

Ostatní části díla
Dokumentace k LIS
Obecná definice rozsahu této části díla
Harmonogram této části díla
Poskytování služeb projektového
managementu

čl. 4.6 smlouvy o dílo
Dokumentace k LIS bude dodávaná a aktualizovaná
po celou dobu plnění díla dle příslušné potřeby.

čl. 4.7 smlouvy o dílo

Obecná definice rozsahu této části díla
Zahájení činností

Podpisem smlouvy

Trvání činností

Po celou dobu platnosti smlouvy

Specifikace doporučeného HW a SW
Obecná definice rozsahu této části díla
Harmonogram této části díla
Vstupní školení
Obecná definice rozsahu této části díla

Harmonogram této části díla

Ostatní služby
Obecná definice rozsahu této části díla

Harmonogram této části díla

čl. 4.8 smlouvy o dílo
Specifikace HW a SW bude součástí nabídky a bude
případně aktualizovaná dle příslušné potřeby.
čl. 4.9 smlouvy o dílo
Vstupní školení pro uživatele Objednatele budou dvě,
proběhnou před předáním díla, jedno bude pořádáno
ve vztahu k požadavkům „T“ a „P“ a druhé ve vztahu
k požadavkům „O“ dle etapizace Funkčních požadavků
v Technické specifikaci LIS.
čl. 4.10 smlouvy o dílo
Související služby musí být realizovány vždy v souladu
s naplněním Harmonogramu částí díla, kterých se
týkají.

