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Mgr. David Zažímal, vedoucí oddělení

Vážená paní
Ing. Eva Tomášová
vedoucí oddělení zdravotní péče
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje / telefon:
Zažímal / 567157855

V Jihlavě dne:
24.6.2013

Vážená paní inženýrko,
na základě výzvy odboru zdravotnictví Kraje Vysočina se Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace rozhodla pořídit SW OCR, který dokáže při skenování faktur (či jiných
formalizovaných dokumentů) ihned vyhodnotit obsah dokumentu a podle toho obsah
strukturovaně zpracovat.
Na pořízení byly naší nemocnici, na základě Usnesení 0427/09/2013/RK ze dne 12.3.2013,
poskytnuty finanční prostředky ve výši 75.000,- Kč. Výše poskytnutých prostředků vycházela
z údajů o ceně, které naše nemocnice předložila dle prvotní nabídky dodavatelksé firmy.
Poskytnuté finanční prostředky měly plně pokrýt pořízení. Při aktuálním jednání s dodavatelem
se však cena dostala na úroveň 96.000,- Kč. Důvodem je skutečnost, že k pořízení SW OCR
přistoupily pouze dvě nemocnice. Původní cena byla stanovena za předpokladu, že SW OCR
pořídí všech pět nemocnic v Kraji Vysočina.
Vzhledem k finanční situaci Nemocnice Jihlava a schválenému investičnímu plánu, žádáme o
sdělení, zda bude možné z důvodu, že se SW OCR rozhodly pořídit pouze dvě nemocnice,
přehodnotit výši poskytnutých prostředků tak, aby plně pokryly předpokládané pořízení SW
OCR.
Děkujeme za pochopení a s pozdravem
V Jihlavě dne 26. června 2013
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