Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Huncovská 42, Kežmarok,
IČO: 37886436

Zadanie zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1 Osoba podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní
2

Kontaktná osoba pre proces
VO

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,
Huncovská 42, Kežmarok,
IČO: 37886436
E-VO, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava,
klient@tendersolution.sk

Predmet zákazky
3 Názov zákazky
4 Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
5 Spoločný slovník obstarávania
(CPV):

Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku, Huncovská 42, Kežmarok – EHEALTH
Tovar
48180000-3 Softvérový balík pre zdravotníctvo

6 Stručný opis predmetu
zákazky

Predmetom zákazky je dodanie modulu pre NIS –
eZdravie (eHealth) – prepojenie NIS do NZIS

7 Predpokladaná hodnota
zákazky

30 250,00 Eur bez DPH

Výsledok zadania zákazky
8

Zmluva, rámcová zmluva
alebo objednávka

Licenčná zmluva.
Uchádzač je povinný vo svojej ponuke preložiť licenčnú
zmluvu, ktorá musí obsahovať:
„Kupujúci i predávajúci sú povinní strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom a s jeho dodávkou spojenými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, na
základe ktorej bol kupujúcemu poskytnutý finančný
príspevok, a to oprávnenými osobami ktorými sú najmä
poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný
úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi,
ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť“.
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk
9

Najnižšia cena bez DPH

Predloženie ponuky
10 Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
11 Obsah ponuky

Váha – 100 %
Celková cena v EUR bez DPH
Celková cena v EUR s DPH
1. návrh na plnenie kritérií (vypracovaný v súlade s prílohou
č. 1 tejto výzvy)
2. opis predmetu zákazky (v súlade s bodom 32 tejto výzvy)
3. návrh licenčnej zmluvy

12 Označenie ponuky
13
14

15
16

1. Identifikácia uchádzača
2. „Obálku neotvárať“
3. Heslo súťaže – „eHealth“
Miesto a spôsob doručenia
Poštou alebo osobne (nie mailom) na adresu:
ponuky
E-VO, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk 10.01.2018, 10:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
10.01.2018, 10:30 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
Lehota viazanosti ponuky
28.02.2018
(dátum)
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Miesto realizácie a lehota dodania predmetu zákazky
17 Miesto realizácie
18 Lehota dodania

Huncovská 42, Kežmarok
Do 7 dní od vystavenia objednávky

Doplňujúce informácie
19 V prípade potreby osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní môže vysvetliť a ak to
bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo
prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude zaslané všetkým záujemcom
a zverejnené na stránke kontaktnej osoby.
20 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
21 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
22 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, osoba podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
23 Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z
predložených ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam osoby
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak budú neregulárne alebo inak
neprijateľné.
24 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého
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25
26
27
28
29
30
31

ponuka bude cenovo najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky
náklady uchádzača.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Prípustný je aj český jazyk.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr.
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.

Podrobný opis predmetu zákazky
32 Opis predmetu zákazky:
tvorí samostatnú prílohu č. 2 tejto výzvy
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
33 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.

....................................................................
Marek Havaš – osoba zodpovedná za VO
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Návrh uchádzača na plnenie
kritéria

Názov uchádzača / označenie skupiny:
Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČDPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Telefón:

Fax:

e-mail:

www:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Kritérium č. 1
Cena bez DPH

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

Sadzba DPH

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

Cena s DPH

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

V ............................................. dňa .............................................
.............................................
(podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača)
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Nemocničný informačný systém - pripojenie
NIS do NZIS

Názov položky

Pripojenie NIS do NZIS
Pre ambulantný modul

Pre lôžkový modul
Dátové integračné rozhranie
Kompatibilita s NIS
Požadovaný počet licencií/inštalácií
pracovných staníc ks
Cena bez DPH

Uchádzač
Názov ponúkanej technológie

Sheet1

Požadovaná hodnota

ZapisPacientskehoSumaruZdravotneProblemy, ZapisPacientskehoSumaruSocialnaAnamneza,
ZapisPacientskehoSumaruVysetrenia, ZapisPacientskehoSumaruPorodnickaAnamneza,
ZrusZapisZPacientskehoSumaru, ZapisERecept, VyhladajERecepty, StornujERecept, VyhladajLieky,
VyhladajZdravotnickePomocky, ZapisOckovanie, ZapisReakcieNaOckovanie,
VyhladajOckovaniaPacienta, ZapisZaznamOVysetreni, VyhladajZaznamyOVysetreniach,
VyhladajZaznamyOVysetreniPreZiadatela, DajZaznamOVysetreni, DajJRUZIdentifikator_GW_v2,
DajOUPZS_v1, DajZP_PrZS_GW_v2, DajZPr_v1
ZapisZaznamOVysetreni, VyhladajZaznamyOVysetreniach, DajJRUZIdentifikator_GW_v2, DajOUPZS,
DajRodneCisloPrZS_GW_v2, DajZP_PrZS_GW_v2, DajZPr
Posielanie dát z IS v dohodnutej štruktúre v pravidelných časových intervaloch na určený zdieľaný
sieťový úložný priestor
Kompatibilita služieb so systémom PROMIS
75
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Uchádzačom uvedená hodnota

