Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy
ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:
AK15453
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség,
illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Második rész, nyílt eljárás
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19.
§-ára:
112339120
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő hiánypótlást kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért
közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2018.02.12
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri,
vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
kérelmező kéri a hirdetmény ellenőrzését
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:
Egyéb közlemény:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Postai cím:
Zsigmondy sétány 1.

Nemzeti
azonosítószám:
AK15453

Város:
Harkány

NUTS-kód:
HU231

Postai irányítószám:
7815

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Simon László mb. gazdasági igazgató

Telefon:
+36 72580953

E-mail:
palyazat@harkanykorhaz.hu

Fax:
+36 72580949

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://harkanykorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL) www.harkanykorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.harkanykorhaz.hu (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
(x) a fent említett cím
( ) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
(x) a fent említett címre
( ) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal
(x) Közjogi intézmény
( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
( ) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

(x) Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer
beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú
pályázat keretében.

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 48814400-1
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése
és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak
egy részre nyújthatók be
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer
beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú
pályázat keretében.

Rész száma:
2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

48814400-1

További tárgy(ak) 48820000-2
48900000-7
48814200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 1 db RFID-n alapuló betegazonosító rendszer
beszerzése, mely az alábbi elemekből áll:
# 1 db Betegazonosító, személyzet azonosító rendszer + szoftverillesztés
# 1000 db Betegazonosító karszalag
# 25 db kártyaolvasó
# 200 db személyzeti plasztik kártya
# 1 db Kezelés követés, beteginformációs rendszer + szoftverillesztés
# 50 db fali terminál
# 1 db Mobil követési rendszer +szoftverillesztés
# 10 db klinikai tablet
# 8 db mobil vizitkocsi+monitor
# 1 db Fürdőkúra menedzselési rendszer + szoftverillesztés
# 5 db forgóvillás beléptetőkapu
# 1 db mechanikus beléptetőkapu
# Központi szolgáltatás szerver és kiegészítők
# 1 db szerver
# 1 db szünetmentes
# 1db szerver operációs rendszer
# Rendszer támogatás
# Help Desk 5x8 óra
# Szerviz rendelkezésre állás
# Hiba bejelentés 7x24
# Telepítés
# Projektmenedzsment, projektterv
# Paraméterezés
# Eszközök beszerelése
# Oktatás
# 12 fő kulcsfelhasználó
# 3 fő rendszergazda, üzemeltető
# Tesztelés
# Funkcionalitás, lekérdezések, terhelések, válaszidők
# Szoftverek és szoftvertámogatás
# 1 hónap helyszíni támogatás
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a szállítás tárgyának műszaki paramétereinek

meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű
eszközök szállítására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az ajánlattevő ajánlatában köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási
kötelezettség terheli.
Ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos
hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell
felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség
esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 II. A hardver elemekre vállalt garancia mértéke 10
2 II.1. Vállalt jótállás mértéke a hardverek esetében a szerveren és a szünetmentesen kívül
(hónap) (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 5
3 II.2. Vállalt jótállás mértéke a szerver és a szünetmentes vonatkozásában (hónap) (min. 36
hónap, max. 60 hónap) 5
4 III. A szállított (nem dobozos) szoftver elemekre vállalt garancia mértéke (hónap) (min. 12
hónap, max. 36 hónap) 10
5 IV. Ajánlattevő által a II.1. értékelési szempontban vállalt jótállás időtartamára
térítésmentesen biztosított mérnöknapok száma (naptári nap/év) (min. 0 nap, max. 5 nap) 5
6 V. Online rendszer biztosítása, melyen keresztül a hibák gyorsabb detektálása és javítása
lehetséges (igen/nem) 5
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 70
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
(x) igen ( ) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00038
II.2.14) További információ: Az értékelés módszere az első értékelési részszempont esetében
fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési részszempont esetében arányosítás, a 4. és 5.
értékelési szempont esetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám
részszempontonként: 0-10 pont. Az értékelési szempontok részletes leírását a dokumentáció
tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel
szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles
azt igazolni.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró
okok előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentummal történik, az
alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában is
nyilatkoznia kell.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem
ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik
egészségügyi intézményben telepített medikai rendszerek (hardver és kórházi információs
rendszer) szállításából és/vagy beüzemeléséből származó szerződésszerűen teljesített
referenciával, melynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 70.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M.1/ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, közbeszerzés
tárgykörében (medikai rendszerek (hardver és kórházi információs rendszer) szállítása)
teljesített szállításait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint kiállított
referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont). Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmazza
legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap)],
a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α. pontjának kitöltését.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése
szerint egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem
biztosít. A számla ellenértéke a „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórházban” című és EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosító számú
pályázatból, 100,000000%-ban európai uniós forrásból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
A Kbt. 135.§ (1),(6) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számlák ellenértékét Ajánlatkérő
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint. A teljesítés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
Számlázási rend meghatározása: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 db részszámlát
nyújthat be a szerződéstervezetben meghatározott munkamennyiség igazolt szerződésszerű
teljesítését követően. Végszámla a teljesítés 100 %-át elérő, megvalósult munka igazolt
teljesítése után állítható ki.
Késedelmi kötbér: Folytatás a VI.4.3. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét
és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/21 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/21 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. székhelye; 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., „B” épület, IV.
emelet, igazgatóság
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.
§ szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[ ] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

2. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: Az
eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő vagy egy
közös ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és
ezt kitöltött, aláírt átvételi elismervény I.1) pont szerinti címre való megküldésével igazolja.
3. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. Az ajánlathoz csatolni kell: Felolvasólapot (Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint); Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatokat; Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot; Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
Nyilatkozatot a fordítások hitelességéről és a kiegészítő tájékoztatások figyelembevételéről; Az
ajánlatban nyilatkozatot aláíró személyektől aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát;
Változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot és adott esetben változásbejegyzési kérelmet; Közös
ajánlattevői megállapodást (adott esetben). Ajánlattevők a változásbejegyzésről nemleges
tartalom esetén is nyilatkozni kötelesek.
5. Az ajánlatban minden dokumentumot - kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati
nyilatkozatot - egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
6. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös
gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7. Ajánlattevőnek az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtania az Ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás minta kitöltésével. A táblázat kitöltése során annak
Ajánlatkérő által rögzített tartalma nem módosítható, nem egészíthető ki! Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a szakmai ajánlat tartalma szükség esetén hiánypótolható.
8. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő termékkel egyenértékű terméket kíván
megajánlani, akkor ajánlatához csatolnia kell az egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírást
vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumot, különösen, de nem kizárólagosan
a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely független, szakmai szervezet
minősítését.
9. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást nem kívánja részekre bontani, tekintettel arra, hogy az
eljárás tárgyát képző informatikai rendszer műszakilag egy egységet képez. A felhívás II.2.4
pontjában felsorolt moduloknak egységben kell működniük, így mind megjelenésben, mind
tartalmilag szervesen kell illeszkedniük kell egymáshoz és a meglévő rendszerhez. A szállítandó
eszközöknek a kifejlesztendő rendszerhez kell megfelelő illesztésekre és kommunikációra
alkalmasnak lenniük. A szervert és kiegészítőit a kialakítandó rendszerhez kell méretezni. Több
szállítóval történő szerződéskötés esetén a rendszer integrálása, kommunikációja és későbbi
fejlesztése nem lenne megvalósítható. A fentiek alapján a beszerzés részekre bontása nem
megvalósítható.
12. FAKSZ: Mihalovics Gábor (lajstromszám: 00474)
13. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott 2 hónapos időtartam alatt 60 naptári nap értendő.
14. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi,
hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás
III.1.3) valamennyi pontja esetében.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU
Telefon:
+36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
III.2.2. folytatása: A késedelmi kötbér napi mértéke a vételár 1/365-öd része/nap szerinti napi
díj 100%-a. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmi kötbér
maximális összege a vételár 15 %-a.
A garanciális követési időszakban késedelmes hibajavítás esetén Ajánlatkérő jogosult a
késedelmes napokra a teljes szerződéses érték 1/365-öd része/nap szerinti napi díj
rendelkezésre állás túllépés esetén 100%-át, kritikus hiba késedelmes javítása esetén 80%-át,
súlyos hiba késedelmes javítása esetén 50%-át, egyéb hiba késedelmes javítása esetén 20%-át
kötbérként kiszámlázni Eladó felé.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vételár 15 %-a.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő vállalása szerint, de a hardverek esetében min. 12 hónap, a szerver
és a szünetmentes esetében min. 36 hónap, a szoftverek esetében min. 12 hónap. A jótállás
kezdő időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődik.
Figyelemmel: Ptk. 6:187.§ (1)-(3).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_______________________________________________________________________________
__________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a

súlyszámot nem alkalmazzák

