ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000697282020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

NEAK felé szolgáltatott adatközlés minőségellenőrz

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

EKRSZ_2003387
7

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

markukozbesz@v-m.hu

NUTS-kód:

EKRSZ_6718116
6

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)

EKR000697282020

2020.09.10 12:01:24

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
NEAK felé szolgáltatott adatközlés minőségellenőrz

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
NEAK felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése
A Kórház fekvő- és járóbeteg-ellátó tevékenységről NEAK felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása.
A kórház aktív ágyszáma: 1.673
Az aktív ellátás éves nagyságrendje (bevétele): 10.980.000 e Ft/év
Járóbeteg szakellátás
A kontrolling tevékenységét támogató szakértői táblázatok havi rendszerességű elkészítése a járóbeteg szakellátás
jelentőállományainak felhasználásával:
Járóbeteg-szakellátó munkahelyenként az alapadatok (pl. esetszám, beavatkozásszám, pontszám) és egyes mutatók (pl. esetre jutó
beavatkozás, esetre jutó pont) táblázatba rendezése.
A munkahelyeken használt BNO-k gyakoriság szerinti rendezése.
A munkahelyeken használt beavatkozások gyakoriság szerinti rendezése, a jelenthető és a ténylegesen jelentett darabszámok
feltűntetése.
A fenti adatok alapján összehasonlító elemzések (benchmark) készítése más intézmények adataival (anonim módon) illetve országos
teljesítmény adatokkal.
Három havonta írásos összefoglaló és szakrendelésenkénti elemzés készítése a fenti szakértői táblázatok alapján.
Ezen kívül a járóbeteg szakellátás jelentőállományainak elküldés előtti átvizsgálása az alábbiak szerint:
Az egyes járóbeteg ellátást végző, különböző medikai rendszerből jelentő munkahelyek jelentőállományainak egységes, NEAK által
elfogadott struktúrába rendezése
A fekvő- és járóbeteg jelentések összefésülése, az ún. intézeten belüli fekvő-járó átfedések listázása és megszüntetése.
Az intézmény által átadott lista alapján az intézetek közötti fekvő-járó átfedések korrigálása.
CT/MR jelentés ellenőrzése, az ún. intézeten belüli fekvő-járó átfedések listázása és megszüntetése.
CT/MR jelentő állományok ellenőrzés után elkészítése.
A járóbeteg jelentés elküldés előtti jelentéstechnikai szempontból történő ellenőrzése és az elszámolást akadályozó leggyakoribb
hibák javítása, különösen:
beutaló osztály, orvos kód hiánya
azonos napon történő megjelenések miatti ütközések megszüntetése
a rendelési időkeret túllépésének megszüntetése a beavatkozások két perces minimum ellátási idejének figyelembevételével
egymást kizáró beavatkozások javítása,
mennyiségi korlátot túllépő beavatkozások darabszámának javítása,
beavatkozás kompetenciák ellenőrzése, javítása
fizioterápiás és gyógytornászok ún. 3 beavatkozásos szabályának ellenőrzése, javítása
Index jelzésű beavatkozások ellenőrzése
gyermek kiegészítő kódok meglétének az ellenőrzése, javítása
betegfelügyeleti kód ellenőrzése
A járóbeteg jelentések ellenőrzésére és a kódolási szabályok lekérdezésére alkalmas szoftveres támogatás biztosítása az intézmény
munkatársainak, korlátlan felhasználásra
Konzultáció biztosítása:
Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása hat havonta a járóbeteg szakellátás finanszírozási adatszolgáltatását végző munkatársak
illetve a kijelölt egyéb személyek számára a járóbeteg finanszírozási adatszolgáltatás terén történt jogszabályi változások
vonatkozásában.
Fekvőbeteg szakellátás
A NEAK felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatközlés (fekvőbeteg jelentés) minőségének ellenőrzése és a minőség
javítása Megbízó intézményében az alábbiak szerint:
A Megbízó Intézmény aktív fekvőbeteg-ellátó tevékenységéről rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és az ennek alapján készült
finanszírozási dokumentáció azonosságának tételes ellenőrzése. A NEAK felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatok
elküldés utáni vagy megállapodás szerint elküldés előtti ellenőrzése és korrekciója. Javítási javaslatok kidolgozása
Írásbeli javaslatok készítése az orvosi dokumentáció és az ezek alapján kitöltött Adatlapok szükségesnek tartott kiegészítéséről és
javításairól.
A NEAK által visszaküldött, hibalistára került esetek ellenőrzése és javaslattétel a korrekcióra az aktuális rendeletekben
meghatározott határidőn belül.
Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása félévente a fekvőbeteg finanszírozási adatszolgáltatást végző munkatársak számára, a
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kódjavítási tapasztalatok összegzése, az esetleges jogszabályi, a finanszírozási környezetet befolyásoló változtatások ismertetése.
Folyamatos, „help-desk” szerű rendelkezésre állás a napi munka során felmerülő egészségügyi finanszírozási kérdések tekintetében.
A Megbízó igénye szerinti rendszerességgel a rendelkezésére bocsátott adatok finanszírozási besorolása, illetve 7/24 órás elérési
lehetőség online (webes) besoroló program használatához.
A fekvőbeteg adatok heti rendszerességgel átadott előzetes (próba) teljesítményjelentése alapján azon betegek kiszűrése, akik az
aktív fekvőbeteg ellátó munkahelyekről finanszírozási veszteség nélkül a krónikus/rehabilitációs munkahelyekre helyezhetőek át, ahol
ellátásukért a finanszírozási szabályoknak megfelelően további díjazás kapható. Az így összeállított beteglista elektronikus formában
történő átadása, szükség szerint telefonos konzultáció lehetőségével.
A fekvőbeteg adatok heti rendszerességgel átadott előzetes (próba) teljesítményjelentése alapján azon betegek kiszűrése, akiknél az
ápolási idő meghaladta a felső határnap értékét. Ezen esetekről készült beteglista elektronikus formában történő átadása, szükség
szerint telefonos konzultáció lehetőségével. Az átadott lista tartalmazza az ún. hosszúnapok számát is.
Konzultáció, oktatás, jogszabálykövetés
A fekvő- és járóbeteg szakellátás terén megfogalmazott féléves konzultációs lehetőségeken túl rendszeres személyes konzultációs
lehetőség biztosítása a kijelölt vezetők, munkatársak részére az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdéseivel, problémáival
kapcsolatban, különös tekintettel a teljesítmény-tervezés illetve kontroll terén.
Folyamatos rendelkezésre állás telefonon és elektronikus levél formájában a havi konzultációk között a témában felmerülő
kérdésekkel kapcsolatosan.
A finanszírozási adatszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról történő tájékoztatás, a változások értelmezése során felmerülő
esetleges kérdések megválaszolása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész, XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

150

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HBCS Audit Tanácsadó Kft., Magyarország 1117 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 14

11845829243

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
Nettó ajánlati ár: 72 000 000 Ft
A műszaki szakmai alkalmasság, M/2. alkalmassági minimumkövetemény körében bemutatott 2 fő
szakemberen felüli további szakember(ek) (0-4 fő, előny a több): 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HBCS Audit Tanácsadó Kft.
Szöveges értékelés:

Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár volt.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HBCS Audit Tanácsadó Kft., Magyarország 1117 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 14

11845829243

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek és nem áll a kizáró okok hatálya alatt és egyedüli
érvényes ajánlatként a legalacsonyabb árat tartalmazza, és a fedezet elegendő a szerződés teljesítésére.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 72 000 000 Ft
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.09.10
2020.09.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

