ZsNH - Optimalizácia informačného systému ÚDZS

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Optimalizácia informačného systému UDZS
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Ingrid Bereczová
E-mail: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/20856110
1.

Opis predmetu zákazky:
a) všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
 zhodnotenie aktuálneho stavu informačného systému (ďalej len „IS“)
objednávateľa – analýza IS,
 identifikácia nedostatkov v rámci konkrétnych oblastí IS objednávateľa,
 komplexné odporúčanie architektúry IS, komunikačných a procesných
ciest a zásad tvorby a správy dát.
b) funkčná špecifikácia predmetu zákazky
Analýza komplexne popíše procesy týkajúce sa IS na všetkých organizačných
úrovniach objednávateľa vrátane pobočiek a SLAPA pracovísk v súčinnosti so
zodpovedným personálom objednávateľa a externými subjektmi (zástupcami
jednotlivých dodávateľov). Výstup analýzy bude slúžiť ako podklad pre
vytvorenie koncepcie rozvoja IS objednávateľa.
Požadovaný v rozsahu:









Analýza požiadaviek z pohľadu poslania, zodpovednosti a kompetencie
objednávateľa
Analýza údajov v správe objednávateľa a ich štruktúry, referenčné
registre spracovávané objednávateľom
Analýza rozhraní voči eGov – rozhranie in a out
Analýza úrovne riadenia ochrany údajov, aj s ohľadom na GDPR
v oblasti bezpečnostných predpisov a ochrany osobných údajov
Analýza nástroj na ad-hock štatistiky – MetaIS, Centrálna databáza,
Reporting Portál
Analýza licenčnej politiky
Analýza efektívnosti využívania IS objednávateľa s poukázaním na silné
a slabé stránky
Analýza potrieb upgrade súčasných aplikácii, systémov a infraštruktúry
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Zhodnotenie aktuálneho stavu IS objednávateľa

c) technická špecifikácia predmetu zákazky
Analýza IS objednávateľa, účelom ktorej bude vytvorenie aktuálneho
technického popisu aplikačného (ďalej len „SW“) a infraštruktúrneho (ďalej len
„HW“) prostredia, ktorého súčasťou bude aj popis stavu licencií so zameraním
na ich využitie v rámci IS objednávateľa.
Súčasťou analýzy bude poukázanie na slabé, nevyhovujúce oblasti IS z pohľadu
platnej legislatívy, výkonnosti, možnosti modernizácie s ohľadom na potrebu
implementácie nových technológií, kompatibility s konceptom Národného
zdravotníckeho informačného systému.
Oblasť pokrytá analýzou:
Operačný a aplikačný softvér, licenčná politika




prehľad inštalovaného SW
využiteľnosť aktuálneho SW
zhodnotenie aktuálneho stavu licenčnej politiky, verzii licencii

Hardvérové vybavenie:








serverová infraštruktúra
sieťová infraštruktúrna mapa
dátové centrá a monitoring environmentálnych parametrov
úložiská (dátové polia)
pracovné stanice
tlačové zariadenia
mobilné zariadenia

d) osobité požiadavky na predmet zákazky
 Analýza musí vychádzať z platnej legislatívy, predovšetkým zákonu
č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
 Výsledkom analýzy bude aj priorizácia úloh z pohľadu zistení prípadných
nedostatkov IS objednávateľa.
 Objednávateľ upozorňuje, že nedisponuje kompletnou dokumentáciou
k IS objednávateľa.
2.

Predpokladaná hodnota: 19 130,00 EUR bez DPH

3.

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Hlavný kód CPV:
72222000-4 Strategické prehodnotenie a plánovanie informačný systémov alebo
technológie

5.

Druh zákazky:
Služby

6.

Vysvetlenie:
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Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
7.

Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje
písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ
určuje adresu na komunikáciu: e-mail: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk

8.

Spôsob určenia ceny:
Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách
v eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu
zákazky podľa predloženého formuláru.Uchádzač je povinný do celkovej ceny
zahrnúť
všetky
náklady
súvisiace
s plnením
predmetu
zmluvy
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“),
navrhovanú cenu uvedie v zložení:
4.1 navrhované ceny v eur bez DPH,
4.2 hodnota DPH v eur
4.3 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH,

9.

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som
platiteľ DPH“)
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o
………….., bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý
predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky
a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, rep. zverejnenia výzvy
na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá návrh ceny písomne. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk od
uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny.
Miesto poskytnutia služieb:
Žellova 2, 829 24 Bratislava

10.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti
a požiadavky verejného obstarávateľa, bude vyhodnotený ako úspešný
uchádzač. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 „ Návrh na plnenie
kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor,
ktorý uchádzač predloží v ponuke.

11.

Dĺžka trvania zákazky:
9 týždňov od objednávky

12.

Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii:
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje.
Elektronická aukcia sa nepoužije.

13.

Zdroj finančných prostriedkov:
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov.
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14.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e)
zákona, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať službu. V prípade ak je
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou informáciou, nie je
potrebné predkladať ho v ponuke.

15.

Obsah ponuky:
V prípade doručenia ponuky elektronicky:
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi scan ponuky v písomnej
podobe, podpísanú štatutárnym zástupcom a odtlačkom pečiatky. Ponuka sa
predkladá v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení poskytovať
služby ( napr. Výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, Zápis
v zozname hospodárskych subjektov a pod).
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuky v listinnej podobe,
originál podpísaný štatutárnym zástupcom, a s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa
predkladá v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení poskytovať
služby ( napr. Výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, Zápis
v zozname hospodárskych subjektov a pod).

16.

Lehota a adresa na predkladanie ponúk:
Lehota: 02.10.2017, čas: 10:00 hod.
V prípade doručenia ponuky elektronicky:
Adresa: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 829 24 Bratislava

17.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 29.12.2017.

18.

Podmienky na otváranie ponúk:
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 02.októbra 2017 čas: 12:00 hod.

19.

Zmluva o poskytnutí služieb:
Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe Návrh zmluvy o poskytnutí služby.
Úspešný uchádzač k Zmluve o poskytnutí služby predloží doklad o zapísaní v
registri partnerov verejného sektora , ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. V opačnom prípade
predkladá o tejto skutočnosti Čestné vyhlásenie. Úspešný uchádzač bude
mailom vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby.

20.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi
oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v
informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného
uchádzača.
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21.

Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených
verejným obstarávateľom.

22.

Doplňujúce informácie:
Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje.

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Návrh Zmluvy na vypracovanie štúdie s názvom „Optimalizácia informačného
systému UDZS“

Dátum: 25.09.2017
MUDr. Tomáš Haško, MPH, v. r.
predseda
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
DOPORUČENÝ VZOR:

Optimalizácia informačného systému ÚDZS

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ...............................................................................
...............................................................................................................................................................
IČO: ................................
Tel, Fax, e-mail ………………………………………………………………………………………................
adresa internetovej stránky uchádzača: ................................................................................................
Celková cena
v eur bez DPH

................ EUR

Hodnota 20% DPH v eur
................ EUR

Celková cena diela v eur
vrátane DPH

................ EUR
slovom:

V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH uvedie celkovú cenu s poznámkou, že nie je platcom DPH
(hodnotu DPH neuvádza).

V .......................................................... Dňa: ............................

....................................................
Odtlačok pečiatky a
podpis štatutárneho zástupcu

