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I.        Kódolás ellenőrzés
1)        Az aktív, krónikus-rehabilitációs fekvőbeteg osztályokról elbocsájtott betegek BNO diagnózis és OENO beavatkozások 
kódolásának folyamatos, napi rendszerességű ellenőrzése, a hibák napi rendszerességű visszajelzése a kódolást végző osztályoknak.
Az elbocsájtott betegek kódolási típushibáiról, az adatlap kitöltési hibákról havi rendszerességgel adatszolgáltatás a menedzsment 
felé (osztályos bontásban), melyből követhető a kódolási fegyelem alakulása.
Kódolási javaslat az orvosi dokumentáció alapján elérhető legjobb HBCS besorolás, illetve legmagasabb súlyszám elérése érdekében.
2)        Orvosi elektronikus dokumentációk esetlezárás előtti áttekintése.
A dokumentációhiányos (pl. műtéti leírás, dekurzus, véglegesített zárójelentés) esetek visszajelzése az adott osztályok megbízott 
orvosainak, ill. az osztályvezető főorvosnak.
Havi összesítő készítése (osztályos bontásban, orvos megjelöléssel) a menedzsment részére az elbocsájtott, dokumentáció szerint 
távoztatott, de esetlezárás ellenőrzésekor észlelt műtéti leírás hiányáról.
3)        Intenzív ellátást igénylő eseteknél vagy más, mélyebb ellenőrzést igénylő esetekben kórlap/lázlap alapján történő ellenőrzés, az 
osztályos kódolásfelelős megbízott bevonásával.
4)        Azon összetett esetekben (pl. több osztályos ápolások), ahol a medikai rendszerből nem nyerhető ki minden információ a 
pontos kódoláshoz, telefonos konzultáció az ellátó orvossal.
5)        A hiányzó egészségügyi dokumentumok pótlását követően a helyesen kódolt, ellenőrzött esetek lezárása, visszanyitás esetén a 
változások ellenőrzése, majd ismételt lezárása.

II.        Fekvőbeteg-szakellátás
1)        Szabálykönyv szerint egynaposként is végezhető beavatkozás után 24-48 órán belül távozott, és nem egynaposként jelentett 
esetek jelzése az osztályos kódolási felelősnek. Menedzsment részére havi összefoglaló készítése, az egynapos beavatkozással kódolt, 
de 24-48 órán belül távozott esetek számáról osztályonkénti bontásban.
2)        EFI eszközök
a)        jelentéséhez segítség (BNO egyeztetés) pl. körvarrógépek + tárak esetében
b)        ellenőrzés a műtéti napló alapján (pl. stentek)
3)        REPCS (Rehabilitációs Osztályok dokumentálása)
a)        kódolási támogatása, ellenőrzése
b)        REPCS_SZKI (=kitöltési hibalista): jelentés előtt prognosztizált hibalista visszajelzése, javítás még jelentés előtt a technikai 
hibák elkerülésére.
4)        SBO (= Sürgősségi Betegellátó Osztály)
a)        SBO_SZKI (=kitöltési hibalista): jelentés előtt prognosztizált hibalista visszajelzése, javítás még jelentés előtt a technikai hibák 
elkerülésére - hetente + jelentés előtt
b)        SBO_REP (NEAK által megküldött hibalista): elemzés, javítási javaslat adása.
5)        IMR (= Integrált Medikai Rendszer) rendszerből készített előzetes próbajelentés állományból heti és hóvégi besorolások, 
prognózisok készítése.
6)        Gazdasági/kontrolling rendszerhez szükséges állományok, osztályos részletes listák: SZOT/SZOZ (=osztályonkénti, térítési 
kategóriánkénti lista, ill. osztályonkénti összesített lista,) átadása.
7)        TÉK (Tervezett Éves Keret) havi átcsoportosításhoz javaslattétel, teljesítmény tervezés a menedzsmenti igényekhez igazítva 
(havi, negyedéves és finanszírozási évre indexálási javaslattal. Havi terv-tény összehasonlítás készítése).
8)        Fekvő állományok NEAK-hoz való elküldés előtti jelentéstechnikai ellenőrzése, várólistával való összefuttatása, a hibák 
kiszűrése, javaslattétel a hibák javítására, szükség esetén a jelentésállomány kézi szerkesztése.
9)        Fekvő összesített NEAK által megküldött hibalista alapján javítási javaslat tétele, a jelentési határidő miatti sürgős szükség 
esetén annak rögzítése.

III.        Várólista ellenőrzés
1)        fekvő jelentéskor
2)        NEAK ellenőrzést megelőzően
3)        intézményi értesítőben lévő NEAK állományból, NEAK ellenőrzés után
a)        hibalista elemzése
b)        állomány elemzése (párra nem találó rekordok: HKH, HBK, HSZ)

IV.        Járóbeteg-szakellátás
1)        Informatikai és szakértői állomány-ellenőrzés hóvégi záráskor
a)        járó
b)        CT-MRI
c)        SBO
2)        NEAK által küldött hibalisták (REP-ek) ellenőrzése.
3)        Intézményen belüli fekvő/járó átfedés vizsgálata, az átfedő és kilógó tételek javítása.
4)        Szükség esetén az állományok kézzel történő szerkesztése, véglegesítése, pl. kapacitás-túllépő (2 perces szabály) rendelések 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

NEAK adatszolgáltatás ellenőrzése és javítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

236A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

esetén, az új állományhoz tartozó kísérőjegyzék készítése.
5)        Menedzsment részére havonta megküldött táblázatos technikai elemzés a szakrendelések teljesítményéről (évente frissített 
benchmarking adatok, betegforgalom, hibák, kapacitás-kihasználtság, diagramos megjelenítés).
6)        Eseti elemzést, szűrést is lehetővé tevő szakértői táblák átadása (havonta).
7)        A kódolási gyakorlat szakértői szöveges elemzése (3 havonta).
8)        Járó TÉK átcsoportosításhoz javaslattétel, teljesítmény tervezés a menedzsmenti igényekhez igazítva (havi, negyedéves, 
finanszírozási évre indexálási javaslattal. Havi terv-tény összehasonlítás készítése).

V.        Tanácsadás
1)        Jogszabály követés, értelmezés, jogszabály követő hírlevél kiküldése.
2)        Heti rendszerességgel személyes konzultáció biztosítása Megrendelő telephelyén vagy online módon orvosszakértőnkkel max. 
1 óra időtartamban az egészségügyi finanszírozást érintő kérdésekben.
3)        Oktatási lehetőség a Megrendelő által választott célközönség részére, tetszőlegesen választott, Alvállalkozóval előre 
egyeztetett témában, a fekvő- és járóbeteg finanszírozást érintő témakörből. Ezen oktatási lehetőség opcionális, a II. pontban 
részletezett vállalkozói díj nem tartalmazza, arról minden esetben egyedi megrendelés készül mindkét fél aláírásával.

A megbízás 12 hónapra szól.

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 23 760 000 Ft

Indoklás: Az ajánlat mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, ajánlata érvényes. A felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez 
szükséges anyagi fedezettel.

11845829243HBCS Audit Tanácsadó Kft., Magyarország 1117 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 14

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

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

Szöveges értékelés:

HBCS Audit Tanácsadó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a szakmai ajánlat is megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. 

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat
Nettó ajánlati ár/év (Ft): 23 760 000

11845829243HBCS Audit Tanácsadó Kft., Magyarország 1117 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 14

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződéskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nem releváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

2022.12.15

2022.12.15
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