Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
na predmet zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
„Dodávka softvérového nástroja na automatizovanú výmenu vybraných typov
hlásení medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZS) a zdravotnou
poisťovňou vrátane “
konaného dňa 30. 7. 2013

Ponuky vyhodnocovali zamestnanci VšZP, ktorí zadávanie zákazky pripravovali:
Ing. Peter Stropko
MUDr. Beata Havelková
Ing. Elena Strapková
Ing.Andrea Mészárošová.
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa

dňa

25.7.2013 a zároveň bola zaslaná trom uchádzačom:
1. Dignitas, spol. s r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava,
2. Mediworx sofware solution a.s ., Einsteinova 23, 851 01Bratislava,
3. InterWay, s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04Bratislava.
Predpokladaná hodnota zákazky bola do 19 990, 00 eur bez DPH.
Opis predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
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, pred 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.
Kód CPV:
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
V určenej lehote na predkladanie ponúk dňa 30.07. 2013 do 10:00 hod. predložili ponuku
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na uvedený predmet zákazky dvaja uchádzači:
1. Uchádzač: Mediworx sofware solution a.s ., Einsteinova 23, 851 01Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
19 380,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil:
1. Živnostenský list - kópia.
2. Výpis z obchodného registra - kópia,
3. Referencie na produkt, ktorý zabezpečuje elektronickú komunikáciu v reálnom prostredí
zdravotníctva za posledné 2 roky,
4. 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. Zmluva podpísaná uchádzačom
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Uchádzač splnil podmienky účasti v plnom rozsahu a v súlade s požiadavkami z
Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 25.7.2013.
2. Uchádzač: Dignitas, spol. s r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky
19 800,00 eur bez DPH,
Uchádzač predložil elektronicky nasledovné doklady:
1. Výpis z obchodného registra - kópia,
2. Popis riešenia
3. Zmluva podpísaná uchádzačom.
Uchádzač nepredložil v súlade s Výzvou na predloženie ponúk požadované referencie a tiež
nepreukázal požadovaný ročný finančný objem realizovaný na službách vývoja a prevádzky
softvéru. Jeho ponuka preto nebola ďalej hodnotená.
Identifikácia úspešného uchádzača:
Mediworx sofware solution a.s ., Einsteinova 23, 851 01Bratislava
IČO : 36 601 748
DIČ : 2022105866
IČ DPH : SK2022105866
E – mail : jtomasik@mediworx.sk
Konateľ: Ján Tomášik + 4221 902 959 876
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa Vložka číslo: 393/B.
Lehota ukončenia diela je určená do 30. 9. 2013. S úspešným uchádzačom verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu na dobu 2 rokov od nadobudnutia platnosti zmluvy.
Lehota viazanosti ponúk je určená do 10. 8. 2013.
Prítomní zamestnanci VšZP, ktorí ponuku na uvedený predmet zákazky
vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu VšZP prijať ponuku úspešného uchádzača.
Bratislava 30. 07. 2013
Zápisnicu podpísali:

Ing. Peter Stropko

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

MUDr. Beata Havelková

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

Ing. Elena Strapková

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

Ing.Andrea Mészárošová

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