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 Ing. Meszárošová 25.7.2013 

 

 

VEC: Výzva na predloženie ponuky.  

 

V súlade s ustanovením § 9 ods. ods. 9, zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vás  vyzývam na predloženie ponuky na 

predmet zákazky 

 

Predmet zákazky: 

 

Dodávka softvérového nástroja na automatizovanú výmenu vybraných typov hlásení  

medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZS) a zdravotnou poisťovňou vrátane 

  

Kód CPV: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

Obstarávateľ požaduje dodanie softvérového nástroja na podporu on-line bezpečnej elektronickej 

komunikácie medzi zdravotnou poisťovňou (ZP) a ústavnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

(PZS), ktorý umožní výmenu informácií pre automatizáciu a podporu riadenia nasledovných procesov: 

a) Automatizácia nahlasovania plánovaných a akútnych hospitalizácií (vrátane priebežného 

schvaľovania a podpory operatívneho monitoringu procesu a sledovania realizovaných 

objemov transakcií) 

b) Generovanie podkladov pre zúčtovanie vykázanej zdravotnej starostlivosti v súlade s procesmi 

pre nahlasovanie hospitalizácií, 

c) Automatizácia nahlasovania pre ŠZM počas hospitalizácie (príprava na schvaľovací proces) 

d) Automatizácie nahlasovania pre jednodňové hospitalizácie 

 

Požadované povinné funkčnosti sú: 

 Online komunikácia medzi poskytovateľom a VšZP (denné hlásenia o hospitalizáciách bez 

obmedzenia dennej frekvencie hlásení, hlásenia o prijatých akútnych prípadoch, hlásenia 

o naplánovaní pacienta, hlásenia o prijatí na naplánovanú hospitalizáciu, hlásenia o ukončení 

hospitalizácie), 

 Tvorba a vedenie Zoznamu poistencov čakajúcich na poskytovanie plánovanej zdravotnej 

starostlivosti a sledovanie dodržiavania poradia 

 Schvaľovanie odkladnej ZS na strane VšZP, 

 Monitorovanie a manažment čerpania objemov určených na úhrady ústavnej ZS, špeciálneho 

zdravotného materiálu a jednodňovej ambulantnej starostlivosti podľa druhu objemových 

atribútov a zmluvných podmienok 

 Nahlasovanie, schvaľovanie a monitorovanie prekladov, 

 Poskytnutie rozhraní pre zobrazenie prehľadov hospitalizácii v elektronickej podateľni cez 

webové služby 

 Nahlasovanie, schvaľovanie a spracovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu 



 Nahlasovanie a schvaľovanie osobitne hradených výkonov jednodňovej ambulatnej 

starostlivosti 

 Implementácia vybraných dát z registra poistencov registra zmlúv s poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti a objemových atribútov 

 

Súčasťou dávky musí byť: 

a) Prispôsobenie integrácie softvérového nástroja do prostredia komplexného informačného 

Systému VšZP 

b) Poskytnutie licencií na dobu neurčitú pre softvérový nástroj na funkčnosti podľa bodov 3 

a licencií na dátové rozhrania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre potreby využitia 

vo VšZP. Licencie nie sú viazané na počet užívateľov alebo počet poskytovateľov 

c) Školenie užívateľov, pre spustením pilotnej prevádzky 

d) Školenie správcu aplikácie 

e) Vypracovanie manuálu pre užívateľov vrátane datailného popisu chybových hlásení 

f) Záručná servisná podpora softvérového nástroja, najmä odstraňovanie 

g) Aktualizácia verzií aplikácii 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.   

Sídlo:    Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 

Kontaktná osoba:          Ing. Marcel Forai, MPH, predseda predstavenstva 

IČO:                            35937874  

DIČ:                          2022027040  

IČ DPH:                   SK 2022027040  

Banka:                      Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu:                7000182424/8180    

Tel.:                          02/208 24 693  

e-mail:                      andrea.meszarosova@vszp.sk  

URL:            www.vszp.sk   

 

 

Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 

 

1. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 

podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 

2. Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 

3. Minimálne jedna referencia na produkt, ktorý zabezpečuje elektronickú komunikáciu 

v reálnom prostredí zdravotníctva  za posledné 2 roky, 

4. Minimálne jedna referencia na produkt z oblasti elektronickej komunikácie v zdravotníctve, 

ktorého vývoj a prevádzka vrátane podpory riešenia minimálne za posledné 2 roky (2011, 

2012) prekročili objem 100 000 EUR bez DPH, 

5. Ročný finančný objem realizovaný na službách vývoja a prevádzky softvéru minimálne 

1 000 000 EUR bez DPH za posledné dva roku (2012, 2011) 

6. Predložiť doklad o práve na poskytnutie licencie na dodávku softvérového nástroja 

poskytujúceho požadované funkčnosti (v prípade, že dodavateľ nedisponuje riešením 

z vlastnej produkcie), 

7. Zmluva podpísaná uchádzačom 

  

Predložené doklady musia  byť aktuálne a musia  vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, 

v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania. 

 



VšZP si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka)  uchádzača. 

 

V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 až  7 tejto výzvy, jeho 

ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.  

Pokyny na spracovanie ponuky 

Požaduje sa predloženie ponuky, a to spôsobom predloženia cenovej ponuky v obálke s označením 

ponuka „Neotvárať- Dodávka softvérového nástroja“  na adresu verejného obstarávateľa v 

štruktúre  podľa prílohy č. 1  na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenom v opise 

predmetu zákazky tejto výzvy. 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 30.07.2013 Čas: 10.00 hod. 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Predpokladaná hodnota zákazky     je 19 990 eur bez DPH 

Lehota viazanosti ponúk je do 10.8.2013 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:  - Najnižšia cena 

 

Celková fakturačná cena za poskytovanie služby v EUR, ktorou sa rozumie celková fakturačná 

odmena za poskytovanie predmetu zákazky v EUR, vrátane všetkých vedľajších výdavkov a ostatných 

odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. Ak uchádzač 

nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH upozorní. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade 

uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. 

 

Pri vyhodnocovaní ponúk uchádzačov zo zahraničia (bez účasti slovenskej pobočky, resp. slovenského 

partnera) sa bude posudzovať cena bez DPH  ku ktorej sa pripočíta aktuálna výška DPH na Slovensku 

ku dňu predloženia ponuky. Táto povinnosť vyplýva verejnému obstarávateľovi  t.j. VšZP z platnej 

legislatívy. Z fakturovanej odmeny za poskytovanie predmetu zákazky VšZP predmetnú výšku DPH 

uvedie vo svojom daňovom priznaní pre účely DPH.“  

 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej fakturačnej odmeny za poskytovanie predmetu 

zákazky v EUR uvedenej v ponuke. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý splní podmienky 

stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu celkovú fakturačnú 

cenu  za predmet zákazky v EUR. 

 

S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu.  

 

 

S pozdravom 

 

 

  

 Ing. Andrea Meszárošová 

 Osoba zodpovedná za  

 proces verejného obstarávania 



Príloha č. 1 

 
 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 Mamateyova 17, 850 05  Bratislava 55 

 

 

 

 
Predmet zákazky: 

Dodávka softvérového nástroja na automatizovanú výmenu vybraných typov hlásení  

medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZS) a zdravotnou poisťovňou vrátane 

 

 

Cena v € položkovite podľa hlavných dodávok v štruktúre 

 
Pol. 

č. 

Položka Cena v 

EUR bez 

DPH 

DPH Celková 

cena EUR 

s DPH 
1 Cena licencie    

2 Cena konfigurácie a integrácie    

3 
Cena školení  

 
 

 Spolu    

 
 

 

V ............................., dňa ....................2013 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................... 

 uchádzač 

  

 


