1 Odpovede PTK - Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb
elektronického zdravotníctva
1.1 Otázka 1
Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné preto, aby ste si vedeli urobiť predstavu
o dopytovaných službách a návrh riešenia? Ak nie, uveďte prosím prečo a návrhy na zmeny / zlepšenie
dokumentácie. Potrebujete sprístupniť ešte ďalšie typy a rozsah informácií, aby ste vedeli pripraviť relevantnú
ponuku?

1.1.1

Odpoveď 1

Sprístupnené dokumenty považujeme za dostatočné a určité vzhľadom na ich povahu a stupeň rozpracovanosti.
Na základe ich si vieme s určitosťou predstaviť rozsah požiadaviek na rošírenie portfólia služie eZdravia a jeho
inováciu. Predkladáme, že budeme schopný spracovať relevantnú ponuku pre Vás ako budúceho obstarávateľa
riešenia.

1.2 Otázka 2
NCZI zvažuje umožnenie predkladania ekvivatentného architektonického riešenia ak splní požiadavky na
funkcionalitu celého systému resp. domén. Ak je vo Vašom portfóliu riešenie, ktore dokáže naplniť požadovanáú
funkčnosť, uveďte aké zmeny by mali byť v podkladoch vykonané, aby ste sa mohli o zákazku s týmto riešením
uchádzať.

1.2.1

Odpoveď 2

Spoločnosť Asseco Central Europe je názoru, že aktuálne na trhu neexistuje produkt, ktorý je schopný
v požadovanom čase naplniť požiadavky na komplexnosť vyžadovaného riešenia a zároveň naplniť bezpečnostné
a architektonické požiadavky. Zmeny v týchto oblastiach by museli byť natoľko zasadné, že by to ohrozovalo
bezpečnosť systému eZdravie.

1.3 Otázka 3
Pokladáte navrhované riešenie za uskutočniteľné a dodateľné v navrhovanom časovom rozsahu a uvedenej
celkovej cene? Navrhnite a popíšte prípadné zmeny a indikatívny rozpočet podľa celkov na základe priloženej
tabuľky.

1.3.1

Odpoveď 3

Opísané riešenie považujeme za uskutočniteľné a dodateľné v požadovanom čase, rozsahu a kvalite. Je potrebné
zohľadniť súvzťažnosti na ostané realizované projekty a k tomu prispôsobovať budúci harmonogram projektu.
Predpokladáme, že dopad na rozpočet bude nerelevantný.

1.4 Otázka 4
Sú Vám jasné rozhrania (technické a biznisové/doménové) predmetu zákazky a súčasným stavom eZdravia? Sú
Vám jasné závislosti (technické a biznisové/doménové) predmetu zákazky a súčastným stavom eZdravia? Ak nie,
tak z akého dôvodu, čo Vám chýba?

1.4.1

Odpoveď 4

Všety súvzťaznosti ako aj popisy rozhrani či už technických alebo biznisových sú dostatočne zrejmé, určité
a zrejmé a neevidujeme žiadnu oblasť, ktorú by bolo potrebné doplniť žiadnymi relevantnými informáciami.

1.5 Otázka 6
Je možné dodať niektoré časti alebo celé riešenie požadovanej funkcionality formou kranicového softvéru resp.
jeho miernou úpravou/customizáciou?

1.5.1

Odpoved 6

Spoločnosť Asseco Central Europe nepovažuje za vhodné riešiť tak komplexný sýstém krabicovými riešeniami.
Krabicové riešenia síce prinášajú vyhody z pohľadu delivery v čase, ale aj na druhej strane nevýhody v oblasti
licenčných modelov a nutného prispôsobovania sa existujúcej bezpečnosti a architektúre systému eZdravie. Preto
nedoporučujeme uvedený rozsah požiadaviek naplniť využitím riešení z krabicových softvérov.
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