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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Postai cím: Haller u. 29. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1096 
Ország: Magyarország 
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Telefon: +36-1-215-7240 
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax: +36-1-215-7240 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
További információk a következő címen szerezhetők be: 

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő 
címen szerezhetők be: 

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei 

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik 
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
Regionális vagy helyi hatóság 
Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
Közjogi szervezet 
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet 

x Egyéb 
(nevezze meg): Kbt. 22.§(1) bek. h) pontja szerinti szervezet 

Általános közszolgáltatások 
Védelem 
Közrend és biztonság 
Környezetvédelem 
Gazdasági és pénzügyek 

x Egészségügy 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Szociális védelem 
Szabadidő, kultúra és vallás 
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Oktatás 
Egyéb 

(nevezze meg): 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem 

 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) 
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Az ajánlatkérő integrált informatikai rendszerének cseréje és 
hardvereszközeinek bővítése, fejlesztése, üzemeltetése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) 
Építési beruházás 
Kivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 
b) 
Árubeszerzés x
Adásvétel 
Lízing 
Bérlet x
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 
A teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye 
NUTS-kód HU101 
c) 
Szolgáltatásmegrendelés 
Szolgáltatási kategória 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) 
A teljesítés helye 
NUTS-kód 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása 
Keretmegállapodás megkötése 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 
vagy hónap(ok)ban: 
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): 
Becsült érték ÁFA nélkül: 
Pénznem: 
VAGY: 
és között 
Pénznem: 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) 
A szerződés meghatározása/tárgya Az ajánlatkérő integrált informatikai rendszerének cseréje és hardvereszközeinek 
bővítése, fejlesztése, üzemeltetése bérleti szerződés keretében. 

II.1.6) 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:48000000-8 

33197000-7 
50300000-8 

II.1.7) 
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem 

II.1.8) 
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint 
több példány használható) nem 
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Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre 

II.1.9) 
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen 

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 
II.2.1) 

Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) o HIS rendszer beszerzése és üzemeltetése 
o Jelenlegi klinikai rendszer adatainak áttöltése az új rendszerbe 
o Transzfuziológiai modul kiváltása és a meglévő adatok áttöltése 
o Szívsebészeti műtéti modulok (felnőtt, gyerek) kiváltása és a meglévő adatok áttöltése 
o Mentés és archiválás, hálózatos mentés, hálózatos archiválás 
o Adatbázis elemző alkalmazás min. 3 felhasználóra 
o Meglévő rendszerek fejlesztése és átvétele üzemeltetésre (szükséges szerver kapacitás(ok)) biztosítása: 
 Gazdasági rendszer 
 Labor rendszer 
 Gyógyszertári rendszer  
 KVIK rendszer  
o Szükséges szerver kapacitás(ok) beszerzése 
o Szükséges operációs rendszer, adatbázis kezelő és felhasználói licenszek biztosítása 
o Szerver operációs rendszerek szoftver követése 
o Szerverek és munkaállomások vírusvédelme 
o Munkaállomások szállítása operációs rendszerrel 70 db 
o 100 db monitor  
o Vékony klienssel szállítása 120 db (külön monitort is kell szállítani amennyiben nem monitorral egybeépített kivitel) 
o Levelező szerver vírusvédelem szállítása 
o Megmaradó kiszolgálók vírusvédelme  
o Dedikált frissítő szerverek szállítása és üzemeltetése (windows+ vírusvédelem) 
o Nyomtatók szállítása és 60 hónap üzemeltetése  
 Lokális laser nyomtató 40 db  
 Lokális mátrix nyomtató 16+4 db 
 Hálózati lézernyomtató 10 db 
 Vonalkód nyomtatók 2 db 
 Printer szerverek 3 db 
o Meglévő PACS szerver hardver és szoftver bővítés 
o UH modalitások PACS kapcsolatának megvalósítása (6 db UH berendezés illesztése) 
o On-line adatkapcsolatok kialakítása a HIS rendszerhez 
 Kémiai labor rendszer  
 Gazdasági rendszer 
 Gyógyszertári rendszer  
 Kontrolling rendszer 
 PACS rendszer 
o On-line adatkapcsolatok kialakítása a PACS rendszerben: 
 Hamodinamikai berendezések 
 Foszforlemezes kiolvasók 
 UH modalitások 
o Szerverterem kialakítása 
 Szünetmentes ellátás a megmaradó és a szállítandó szerverekhez teljesítményigényéhez méretezetten és 60 hónap 
üzemeltetés 
 Klíma berendezés szállítása a megmaradó és a szállítandó eszközök teljesítményigényéhez méretezetten és 60 hónap 
üzemeltetés 
o A megvalósítás során beüzemelt rendszerek és hardver eszközök üzemeltetésének jogszabály követésének, hibajavításának 
és supportja biztosítása a szerződés időtartama alatt. 
A tárgyalás függvényében esetlegesen beszerzendő tételek: 
o Intenzív kórtermek számítógéppel történő ellátása 
 57 db Monitorral összeépített vagy összeépíthető PC, érintőképernyős megoldás 3D fali konzollal  
 A HIS rendszerhez történő hozzáférések bővítése 10 konkurens licensszel 
 CAT6 hálózat bővítés, Ethernet kapcsolók szállítása 
 60 hónap üzemeltetés 
o Konferencia és Oktató terem kialakítása 
 Kivetítés 
 Hangosítás 
 Installáció 
o Hemodinamikai vizsgálók és műtők hordozható technikai felszerelése 
 Képkezelés 
 Hangosítás 
 Installáció 
o Optikai hálózat építés 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 
Pénznem: 
VAGY: 
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és között 
Pénznem: 

II.2.2) 
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): 
vagy: és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
Az időtartam hónap(ok)ban: 60 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (nap/hó/év) 
befejezés (nap/hó/év) 

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk 
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek 
III.1.1) 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér (bírálati szempont), teljesítési biztosíték 
(10.000.000 Ft) az 5 éves garanciális időtartamra a Kbt. 53. § (6) a) szerint 

III.1.2) 
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre 
Figyelemmel a Kbt. 305. §-ára 

III.1.3) 
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
Nem követelmény 

III.1.4) 
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) 
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása 

III.2) Részvételi feltételek 
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének 
igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásból kizárásra kerül: 
- részvételi jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60. § (1) bekezdésben 
felsorolt kizáró okok 
- alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok 
- részvételi jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy 
erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–tól d) pontjáig felsorolt kizáró okok  
- részvételi jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy 
erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok  
Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A. § szerint. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) a részvételi jelentkezés napját megelőző 
60 napnál nem régebbi fizetőképességet igazoló, valamennyi számlára vonatkozóan összes számlát vezető pénzintézettől 
származó nyilatkozat – egyszerű másolatban – az alábbi tartalommal: bankszámlaszámok, bankszámláját mióta vezeti, a 
nyilatkozat kiadási dátumát megelőző 12 hónap során több mint egy alkalommal volt-e 60 napot meghaladó fizetési 
késedelme, számláján volt-e a nyilatkozat kiadási dátumát megelőző 12 hónap során sorban állás, ha igen utoljára mikor 
(Kbt. 66. § (1) a)) 
b) utolsó három lezárt évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolója (egyszerű másolatban, a kiegészítő 
melléklet nélkül, de a könyvvizsgáló záradékkal amennyiben azt a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval 
záradékoltatni kell) (Kbt. 66. § (1) b)) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): A részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha  
a) bármely számláját vezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat kiállítási dátumát 
megelőző 12 hónapban kettőnél többször 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, vagy bankszámláján sorban állás 
mutatkozott 
b) mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt év bármelyikében negatív, vagy bármelyik évben a könyvvizsgáló 
korlátozó záradékkal látta el azt. 
A részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmasságát az ajánlatkérő külön-külön vizsgálja.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) a Kbt. 68. § (1) szerint igazolás vagy 
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati példányban, legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést kötő 
másik fél és a referenciát adó személy megnevezése és elérhetősége (telefonszám, cím), a szállítás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, valamint nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a referencia nyilatkozatban/igazolásban 
nevesíteni kell a programot.) (Kbt. 67. § (1) a))b) mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit (Kbt. 67. § 
(1) b)) 
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c) a szakember saját kézzel aláírt önéletrajza eredeti példányban és a végzettségét, képzettségét igazoló okirat hiteles 
másolata. (Kbt. 67. § (1) c)) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): a) a Kbt. 68. § (1) szerint igazolás vagy nyilatkozat eredeti vagy 
hiteles másolati példányban, legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél és a referenciát 
adó személy megnevezése és elérhetősége (telefonszám, cím), a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a referencia nyilatkozatban/igazolásban nevesíteni kell a programot.) (Kbt. 
67. § (1) a))szoftververzióval a jelen közbeszerzés tárgyát képező rendszer megvalósítható.  
b) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott érvényes ISO 9001:2000, vagy MSZ EN 
ISO 9001:2001 vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott 
minőségirányítási rendszerrel. 
c) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő információ biztonsági auditra feljogosított szakemberrel. 
A részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmasságát az ajánlatkérő együttesen vizsgálja.  

III.2.4) 
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem 
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1) 

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) 
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? 

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) Az eljárás fajtája 
IV.1.1) Az eljárás fejtája 

Nyílt 
Meghívásos 
Gyorsított meghívásos 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 
Tárgyalásos x
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem 
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni 
Gyorsított tárgyalásos 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 
Versenypárbeszéd 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd esetén) 

Létszám 
VAGY: minimum 
és, adott esetben, maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A Kbt. 130. § (1) szerint az ajánlatkérő az 
ajánlattevők létszámát 3-ban határozza meg. 
A rangsorolás módja: az ajánlatkérő a részvételre jelentkező által a III.2.3.a) pont szerint benyújtott referenciákat vizsgálja, 
és minden egyes referenciára 1-1 pontot ad. Ajánlatkérő a benyújtott referenciák száma alapján állít fel rangsort. Ezen 
referenciákra vonatkozó követelmény megegyezik a III.2.3. a) pont szerinti minimumkövetelményekkel. 

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd) 

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve 
a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem 

IV. 2) Bírálati szempontok 
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs 
lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott 
szempontok 

Szempont Súlyszám
IV.2.2) 

Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem 
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

IV.3) Adminisztratív információk 
IV.3.1) 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) GOKI-9/2009 
IV.3.2) 

Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
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Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató 
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 
Hirdetmény száma a HL-ben: 
/S 
- 
(nap/hó/év) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 
Hirdetmény száma a HL-ben: 
/S 
- 
(nap/hó/év) 
Hirdetmény száma a HL-ben: 
/S 
- 
(nap/hó/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének 
feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2009/09/04 (nap/hó/év) 
Időpont: 11.00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 60.000 
Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 60.000 Ft (az ár az áfát tartalmazza) összegű készpénz befizetés ellenében a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest, Haller u. 29.) munkanapokon 10:00-13:00-ig, 
kivétel az ajánlattétel napja, amikor 1100-ig 
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán a befizetést igazoló számla 
bemutatásával átvehető, munkanapokon 10-13 óra között, kivéve az ajánlat beadásának napját, amikor is 10-11 óra között, 
figyelemmel a Kbt. 102. § (2) bekezdésére. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum: 2009/09/04 (nap/hó/év) 
Időpont: 11.00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, 
valamint versenypárbeszéd esetén ) 

Dátum: 2009/09/18 (nap/hó/év) 
IV.3.6) 

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU 
Egyéb: 

IV.3.7) 
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 
-ig (nap/hó/év) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2009/10/20 (nap/hó/év ) Időpont: 11.00 
Hely (adott esetben): ajánlatkérő Gazdasági Igazgatósága 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen 
Kbt. 80. § (2) szerint 

 
VI. szakasz: kiegészítő információk 
VI.1) 

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) 
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási 
alapot: 

VI.3) További információk (adott esetben) 
1. Tárgyalásos eljárás indokolása: 124. § (2) b) az árubeszerzés természete és az ahhoz kapcsolódó kockázatok nem teszik 
lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását. 
2. Az eljárásban való részvétel feltétele a részvételi dokumentáció, majd az ajánlattételi dokumentáció saját részre történő 
megvásárlása. Ajánlatkérő részletes dokumentációt az ajánlattételi szakaszban ad ki az ajánlattételi szakaszban résztvevő és 
ajánlatot tenni szándékozó ajánlattevők részére, melynek ára 300.000 Ft + áfa, a fizetés feltételére és módjára a részvételi 
dokumentációra vonatkozó információk irányadóak. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel/részvételi 
jelentkezés esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek/részvételi jelentkezőnek megvásárolnia a dokumentációt. 
3. A dokumentációban foglalt konkrét megnevezések (márkanevek) csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében szerepelnek, a Kbt. 58. § (4) szerint „vagy azzal egyenértékű” termék is elfogadható. 
4. A részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 2009. 09. 04. 11:00, helye: Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója. A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 
2009. 09. 18. 11:00 óra., helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója 
5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget egy alkalommal teljes körben biztosít a Kbt. 112. § (2) szerint. 
6. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az 
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erőforrás szervezet csatolja a részvételi jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának 
eredeti, vagy hiteles másolati példányát 
7. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az 
erőforrás szervezet csatolja a részvételi jelentkezést aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. 
8. Részvételi jelentkező csatoljon részvételi szándékáról szóló nyilatkozatot. 
9. Részvételi jelentkező csatolja a Kbt. 105. § (1) szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatát.  
10. Részvételi jelentkező csatolja a Kbt. 104. § (3) szerinti nyilatkozatát. 
11. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az 
erőforrás szervezet csatolja dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve és cégszerűen 
aláírva  
12. A részvételi jelentkezőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
jelentkezését elkészítenie. 
13. Ajánlatkérő a Kbt. a 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése 
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján a részvételi 
jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
14. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamára 5.000.000 Ft ajánlati biztosítékot kér a Kbt. 59. § (1)-(2) szerint. Az 
ajánlati biztosíték összege a szerződés megkötését követően a megkötött szerződést biztosító teljesítési biztosíték részévé 
válik. 
15. Az ajánlattételi szakaszban kötelező mindkét konstrukcióra (I. alapajánlat: 24 havi bérleti jogviszony; II. alternatív 
ajánlat: 60 havi bérleti jogviszony) ajánlatot tenni, majd ajánlattevő a beérkezett ajánlatok függvényében dönti el, hogy az 
alap vagy az alternatív ajánlatok közül választ. 
16. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat 
szempontja szerint bírálja el. Adható pontszám: 1-10. 
Pontszámítás módszere értékarányosítás esetén: 
Ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb (az ellenszolgáltatás és a teljesítési határidő részszempontnál): 
A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám (ahol A: a kapott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által 
megajánlott érték) 
Ahol a magasabb érték a kedvezőbb (a késedelmi kötbér részszempontnál): 
B = (Ba/ Bmax) x 10 x súlyszám (ahol B: a számított pontszám; Ba: az adott pályázó által megajánlott érték; Bmax: a 
legmagasabb érték) 
I. Konstrukció – 24 havi bérleti jogviszony - alapajánlat 
Ellenszolgáltatás (ajánlatkérő által kifizetett nettó ellenszolgáltatási érték, HUF-ban megadva)  
– súlyszám: 60 
– 24 havi bérleti konstrukció esetén az ár nem tehető függővé semmiféle tényezőtől, mint pl. árfolyamváltozás, infláció, stb., 
az ár nem változik az esetlegesen megajánlott fizetési határidő alatt; 
– 60 havi bérleti konstrukció esetén az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadni az első 24 hónapra vonatkozóan, (mivel a 
havi nettó ár az első 24 hónapot követően 5 %-kal emelhető, az ilyen módon számított 5 éves érték kerül összehasonlításra) 
– az ellenérték havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre 30 nap fizetési határidővel;  
– az ajánlati ár növelendő az informatikai rendszer 5 éves energia költségével a jelenlegi enegriaárakkal számolva az alábbi 
eszközökre: a következő eszközök hitelesített áramfelvétele 1 órára összesítve: kiszolgáló számítógépek, mentő és archiváló 
eszköz, kliensek (70 db PC), monitorok (100 db), vékony kliensek (120 db), szünetmentes áramforrás (primer oldali áram-
felvétel), légkondícionáló berendezés); ajánlattevő köteles becsatolni a gépek adatlapját, amelyekből a számítást levezette; 
– az ajánlattevő 5 éves időtartamra vonatkozóan semmilyen addicionális költséget nem számolhat fel beleértve az új belépők 
oktatásait vagy esetleges hardver bővítéseket is, kivéve az ajánlatkérő által igényelt funkcionális bővítések következményeit 
– pontszámítás módszere: értékarányosítás;  
– a teljes futamidő alatt kifizetett nettó ellenszolgáltatási érték kerül figyelembe vételre 
– Rendelkezésre álló összeg a 24 havi futamidőre: nettó 200.000.000 Ft, 60 havi teljes futamidőre nettó 280.000.000 Ft. A 
rendelkezés álló összeg feletti ajánlat érvénytelen; a nettó érték 50 %-át el nem érő ajánlatot az ajánlatkérő aránytalannak 
tartja, így az ilyen ajánlat érvénytelen és nem kerül figyelembevételre az értékarányosításkor  
– ajánlattevő vállalja, hogy az utolsó (24. vagy 60.) havi bérleti díj mint vételár kerül meghatározásra, mely ellenértékért az 
ajánlattevő a leszállított eszközöket és szoftvereket megvásárolhatja; 
– a 24 hónapos konstrukció esetén az ajánlati árba növelendő a 24 havi bérleti jogviszonyt követő 3 éves időtartamra 
vonatkozó garanciális, helpdesk, update, jogszabálykövetés, szoftverfrissítés, stb. szolgáltatások költségével, mely a 3 év 
alatt havonta kerül kifizetésre 30 napos fizetési határidővel. 
Teljesítés határideje – súlyszám: 15 
– naptári napokban megadva;  
– pontszámítás módszere: abszolút értékelés a következők szerint:  
o 120 nap vagy annál rövidebb – maximum pont;  
o 121 nap – 150 nap – 5 pont;  
o 151 napnál több – minimum pont;  
o DE legfeljebb 6 hónap;  
– a szerződéskötéstől számítva a rendszer átadásáig - de a kötelezően 1 hónap időtartamú próbaüzem nem számít bele a 
teljesítési határidőbe 
Késedelmi kötbér mértéke – súlyszám: 15 
– naptári napokra megadva,  
– az ajánlati ár %-ban megadva;  
– maximális mértéke 60 naptári napra vonatkozó érték 
– minimális értéke napi 0,2% 
– maximális értéke napi 0,5% 
– az éles próbaüzem ajánlattevő által üzemezett befejezésétől számítva;  
– pontszámítás módszere: értékarányosítás 
VI.3.17. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a benyújtott ajánlatok érvényességét műszaki szempontból a következők 
szerint bírálja el.  
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a) Ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a megajánlott rendszer részletes leírását/bemutatását, a szükséges adatlapokat, stb., az 
ajánlattételi dokumentációban előírtak szerint, melyből megállapítható, hogy a megajánlott rendszer megfelel a műszaki 
leírásban foglalt követelményeknek. 
b) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban kiadott speciális követelményrendszer alapján mindhárom ajánlattevővel külön-
külön bemutatót tart, melyen ellenőrzésre kerül, hogy a rendszer legalább a dokumentációban megadott elvárt mértéknek 
megfelelően működik-e. 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 
Postai cím: Margit krt. 85. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1024 
Ország: HU 
Telefon: (1) 336 7777 
E-mail: - 
Fax: (1) 336 7778 
Internetcím (URL): 
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

VI.5) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/28 (nap/hó/év) 

 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus 
beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők 

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Címzett: 
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Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

   
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 
meghatározás 
1) 

A rész meghatározása 
2) 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További tárgyak:

3) 
Mennyiség 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 
Pénznem: 
VAGY: 
és között 
Pénznem: 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: 
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 

5) További információ a részekről 
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