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Felhívás

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kardio.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

HIS jogszabálykövetés, üzemeltetés támogatásKözbeszerzés 
tárgya:

Gottsegen György Országos Kardiológiai IntézetAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR000212052018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet EKRSZ_
40904214

Budapest HU110 1096

Haller Utca 29.

Tóth Tiborné

tothne.ildiko@kardio.hu +36 12157240 +36 12157240

www.kardio.hu
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II.2.3) A teljesítés helye:

72267200-1

72267100-0

72265000-0

72262000-9

72261000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Beszerzés nem bontható részekre, a szolgáltatás gazdasági és funkcionális egységet képez. A Vállalkozó a feladatokat kizárólagos 
jogon látja el. Ezen okból kifolyólag, továbbá a feladatkör komplexitása miatt a tevékenység nem bontható részekre.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller utca 29. NUTS-kód: HU110II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:36Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

72262000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa: Egyéb:

Egészségügy

Szolgáltatás megrendelés

HIS jogszabálykövetés, üzemeltetés támogatás

A kiírás elsődleges célja egy olyan új hosszú távú szerződés megkötése, amely az Ajánlatkérő számára informatikai szempontból 
az elkövetkezendő 36 hónapra megbízható és teljes körű rendelkezésre állást, üzemeltetési és jogszabály követési megoldást 
nyújt. Ajánlatkérő az egészségügyi informatikai rendszerét (HIS) és az ahhoz kapcsolódó szoftvereszközöket kívánja tovább 
üzemeltetni. A jelenlegi informatikai rendszerben jól működő alkalmazásokat meg kívánja tartani.

HIS jogszabálykövetés, üzemeltetés támogatás
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A kiírás elsődleges célja egy olyan új hosszú távú szerződés megkötése, amely az Ajánlatkérő számára informatikai szempontból 
az elkövetkezendő 36 hónapra megbízható és teljes körű rendelkezésre állást, üzemeltetési és jogszabály követési megoldást 
nyújt a meglévő felhasználói licencekre. Ajánlatkérő az egészségügyi informatikai rendszerét (HIS) és az ahhoz kapcsolódó 
szoftvereszközöket kívánja tovább üzemeltetni. A jelenlegi informatikai rendszerben jól működő alkalmazásokat meg kívánja 
tartani. • e-MedSolution rendszer felhasználói licenc • Szívsebészeti műtéti leíró modul • e-MedSolution élelmezés modul • 
Gyógyszertár és gyógyszerezés modul • Transzfúziológiai modul • adatbázis kezelő alkalmazások a fenti rendszerekhez 
illeszkedve szükséges számban Üzemeltetendő rendszerillesztések: • Kémiai labor rendszer -Kérés és eredmény (lelet) 
kommunikáció- IntegraMed • Gazdasági rendszerhez- Computrend – ECOSTAT • Kapcsolódás a PACS rendszerhez (AGFA) - 
Kérés és eredmény (lelet) kommunikáció) az alábbi modalitásokra vonatkozóan RTG modalitások (fix és mobil) Hemodinamikai 
berendezések Foszforlemezes kiolvasók UH modalitások (fix és mobil) Elektrofiziológiai berendezések • Medireport rendszer - 
eredmény és lelet kommunikáció • Siemens Axiom illesztés – munkalista küldés • Beteghívó rendszer illesztése az e-MedSol 
rendszerhez (QFusion) • Transzfúziológiai rendszer - Kérés és készítmény felhasználás kommunikáció • Az OEP mutató és a 
Kontrolling rendszerhez - Misexp állomány Szívs.műt.leír.prog;Gyógysz.rendsz.Ecostat+eMedS+Tóbiás komm.;POCT eszk;e- 
Személyi Szem. olv.v. helyett.eszk. ,hozzá tart. szoftvszoft..illeszt.;TAJ ell.;EESZT kapcs.,komm. VI.3. pont folytatása: 8.) Az 
ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontjaira (a nemleges 
nyilatkozatot is csatolni kell!), - ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; - a 
kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének 
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - ajánlattevőnek 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő esetében változásbejegyzési 
eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; 9.) Amennyiben az 
ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más 
személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 10.) 
Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, 
és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller utca 29. NUTS-kód: HU110

Igen

Nem

Nem

Igen

36

Nem
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Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Nem

Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Ennek a ténynek az igazolását a 
Kbt. szerint hatályos jogi igazolás útján szükséges igazolni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki az előírt kizáró 
okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pont).

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára 
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell 
dokumentumotnyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá.. Irányadó a Kbt. 64. §-a. Irányadó a Kbt. 69. § (11) bekezdése, mely szerint nem kérhető igazolás benyújtása, 
ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns 
információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű 
fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások 
listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A.kérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerz.és kifiz.pénzn. (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszk.árfolyamához. A Kbt135.§(1) alapj. az A.kérő a szerz. telj-nek elismeréséről (teljesítésig.) v. az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb az a tevő telj-től, v. az erről szóló írásbeli ért.kézhezvét.szám. 15 n.napon belül írásban köt.nyil.. A kifiz.havonta utólag, az 
A.kérő által igazolt telj., v. tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított szla. ellenében átut.történik, a.tevő számlájának A.kérő 
általi kézhezvét.napjától szám. 60 n.napon belül a Kbt.135.§ .(5) v. a kötelező egészségbizt.ell. szóló 1997.éviLXXXIII.tv.9/A§a).p-ban, v
. a Ptk6:130§(1)-(2) foglaltak szerint. Atevő a ténylegesen igazolt és leszállított szolgáltatásnak megfelelően utólag nyújthat be (rész)
számlát. Kés fiz.esetén Akérő a Ptkban meghat.(6:155§) mért., és a kés. időtartamához igazodó kés. kamatot fizet. Irányadó a Kbt.135.§
(5) - (6). A részl.fiz.feltét. a szerz. terv. tart.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A.kérő a Ptk6:186.§(1)alapj.hib.telj.,kés.kötb-t ír elő, a szerz.bizt.m.köt.ab.az es-ben érv-hetőek, ha a ny.aj.tevő, oly okból am.felel, 
megszegi a szerz-t.Ny.aj.tevő az inf.rendsz.minden mod-ra köt.rendelk.állást bizt. Hib.telj.kötb.: am.A.tevő(a fenti rend.áll.ért.ide nem 
értve)a szerz-ben, műsz.leír-ban v.jogsz-ban leírt köt-it hib.telj., ú.elsős-ban a hibát az Aj.kérő jelz-től szám.5 n.nap.bel.kij.köteles.A 
hib.telj.kötb.mért.a havi szolg.díj 1%-a. Kés.: am.ny.atevő a szerz-ben,műsz.leír-ban v.a jogsz-ban rögzí.kötelez-eit kés-esen telj.,ú. 
kés.n.naponként a havi szolgdíj 0,5%-a.kés.kötb.fiz-re köt. Am.a kés.20 n.napot meghal-a, az súlyos szerz.szeg-nek minősül,mely alapj.a
a.kérő jog.a szerz-t azonnali hatállyal felmondani. Ir.adó a Ptk6:187§(1),:A telj.elmar.eset.kiköt.kötb.érvény. a telj.köv-ét kizárja. A 
kés.eset.kiköt. kötb.megfiz.nem mentesít a telj.köt.alól.A.kérő a hib.telj.kötb. mellett nem érv.szav.igényt.A szerz-t bizt.m.köt-kre 
von.részl.felt-ket a Szerz.-terv.tart.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

VI.3. pont folytatása (II): 11.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatkérő az 
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott 
érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként 
állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az 
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy 
nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.12.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése 
alapján a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
13.) Valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 14.) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 
központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti
ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése 
szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési 
rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított 
vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen 
hátrányos következménye nem származhat.” 15.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar 
jog. 16.) Az eljárást megindító felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdések és feltételek 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. 
Hatálybalépése esetén a hatályba lépéstől irányadó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről. 17.) Ajánlattevő ajánlatához csatolja a 
műszaki leírást és a szerződéstervezetet érintő konkrét és szövegszerű módosítási javaslatait rövid indokolással ellátva. 18.) A nyertes 
ajánlattevő Vállalkozónak a szerződés megkötésekor és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell vagy meglévő 
felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie legalább 60.000.000,- Ft / év és legalább 25.000.000,- Ft / káresemény értékű informatikai 
szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással. A nyertes ajánlattevő amennyiben legkésőbb a szerződéskötéskor nem tudja 
bemutatni az előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítást, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg 
amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti vagy a meglévő 
szerződését kiterjeszti, valamint a szakmai felelősségbiztosítás másolati példányát a szerződés aláírásával egyidejűleg az 
ajánlatkérőként szerződő fél részére átadja. 19.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dani Sándor, 00053 20.) Ajánlatkérő
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás.

Az alkalmassági minimum követelmények:

A Kbt. 65. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő eltekint attól, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó 
alkalmassági feltételt előírjon. Erre vonatkozóan nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja 
szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:
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IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

A MedSolution/e-MedSolution eü. inf.rendsz.(HIS)a T-System Mo.Zrt. kizárólagos tul-át kép.szell. term., így 
annak szerzői vagyoni jogával–beleértve a forráskódot, az adatbázis struktúra szerkezetét és hozzáférési 
lehetőségét,v. a rendsz.mód., forg., karbantart.és jogsz.-köv. jogát v.valamely külső program illeszt-nek 
megval-át-a rendsz. üzemeltet., rendszerköv.és fejleszt.körébe tart.fel. ell.a T-System Mo.Zrt.kizár.joggal 
rendelkezik. A Kbt98§(2) c) alapj.az Akérő HNT-t alkalmazhat, ha a szerz.t kizár.jogok véd. miatt kizár. egy 
meghat.gazd.szereplővel köthető meg, felt., hogy a.kérő számára nem létezik reális altern. besz.igényének 
kielég-re, és a verseny hiánya nem annak a köv-e, h. a közb.tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
hat. meg. Jelen elj. keretein belül megval.fel. elvégzésére vonatk. kizár.s jog (szerzői jog) jogosultja a T-System 
Mo.Zrt., ezért a fentiek figy.vételével A.kérő – a Kbt98§ (2)c) szerinti – HNT keretében kívánja ajánlattételre 
felhívni atevőt.

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kbt.98.§ (2) bekezdés c) pontja

2018.07.11.

Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében tárgyal a beszerzés műszaki, szerződéses 
és kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A 
jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az ajánlattevőnek a tárgyalás végeztével átadja. A tárgyalásokon 
kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy
tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás példányának vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson 
történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden 
egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy (valamennyi) tárgyalási fordulón a 
megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni
. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a végső ajánlatot írásban kell benyújtani. A tárgyalások 
lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új iratok rendelkezésre bocsátásával – az 
ajánlattevőt egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. A tárgyalás tervezett helye és időpontja: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Közbeszerzési Csoport 1096 Budapest, Haller út 29., 2018. július 11. (szerda) 9:
00 óra
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1.)Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítési, késedelmi kötbért ír elő, a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. Nyertes ajánlattevő az információs rendszer minden moduljára köteles rendelkezésre állást biztosítani. A 
százalékban kifejezett rendelkezésre állási érték (a továbbiakban: R) a következő módon számolandó ki. Ha az adott időszakra 
számított rendelkezés százalékos értéke : • 96-98 % közé esik Ajánlatkérő az adott hónapra eső szolgáltatási díj 80%-át fizeti • 
90-96% közé esik Ajánlatkérő a szolgáltatási díj 70%-át fizeti az adott hónapra. • 90%-nál kisebb rendelkezésre állás esetén 
Ajánlatkérő az adott hónapra egyáltalán nem fizet szolgáltatási díjat. Hibásan teljesítési köbér: amennyiben Ajánlattevő (a fenti 
rendelkezésre állási értéket ide nem értve) a szerződésben, műszaki leírásban vagy jogszabályban leírt kötelezettségeit hibásan 
teljesíti, úgy elsősorban a hibát az Ajánlatkérő jelzésétől számított 5 naptári napon belül kijavítani köteles. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a havi szolgáltatás díj 1 %-ának megfelelő összeg. Késedelem: amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben, 
műszaki leírásban vagy a jogszabályban rögzített kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, úgy késedelmes naptári naponként a 
havi szolgáltatás díj 0,5 %-ának megfelelő késedelmi kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a késedelem a 20 naptári napot 
meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. Irányadó a Ptk. 6:187. § (1) bekezdése, miszerint: A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 
Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesít szavatossági igényt. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre 
vonatkozó részletes feltételeket a Szerződés-tervezet tartalmazza. 2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb a 

V.3) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó 
szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

2018.07.04. 10:00

HU

2018.07.04. 12:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Nincs megjeleníthető elem

(1 of 1)

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

tárgyalások befejezésétől számított 60 naptári napon belül. 3.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton 
közzéteszi az EKR rendszerben. 4.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában, valamint a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint kérhet. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben
válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet megtenni. 5.) Amennyiben bármely, 
az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti 
dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is. 6.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak 
figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell 
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre 
történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, 
ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 7.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az elektronikus közbeszerzési 
rendszer (a továbbiakban: EKR) tartalmazza.




