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I.2) Közös közbeszerzés

Nem

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.komloikorhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72482045Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
Egészségügyi Központ

Ajánlatkérő 
neve:

Beteginformatikai rendszer működtetéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001202872021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komlói Egészségcentrum, Bányászati 
Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi 
Központ

15813815102

Majális Tér 1 955

Komló HU231 7300

Ságiné Dr. Polics Éva

titkarsag@komloikorhaz.hu +36 72582340
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II.1) Meghatározás

72267000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001202872021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202872021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202872021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egészségügy

Beteginformatikai rendszer működtetése
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Karbantartás követési szolgáltatás MedWorkS rendszer a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
Egészségügyi Központ-ban már bevezetett és jelenleg is működő MedWorkS kórházi informatikai rendszer 12 + 12 havi 
karbantartása, jogszabálykövetése, támogatása, és továbbfejlesztése Szoftver licencekre követési és karbantartási szolgáltatások 
nyújtása a Szolgáltató mindenkor érvényes Egészségügyi Ágazatra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 
szerint:  
minimum 50db konkurens MedWorkS integrált kórházi rendszer nevesített felhasználói licenc, az alábbi modulokkal:  
- 3 db Betegnyilvántartás modul (betegnyilvántartó, TAJ ellenörző, SZÁRNY) 
- 3 db Betegforgalmi modul (Járó, Fekvő, Kúraszerű – ellátás) 
- 1 db Szűrési és gondozói modul 
- 2 db Diagnosztikai modul (Röntgen, Ultrahang) 
- 3 db PharmaGlobe gyógyszertári rendszer modul (PharmaGlobe gyógyszertári rendszer,  PharmaGlobe on-line rendelés modul 
(Hungaropharma, Teva, Euromedic, PharmaGlobe gyógyszertári rendszer osztályos modulja) 
- 1 db LabWorkS laboratóriumi rendszer osztályos modulja 
- 1 db HL7 (vizsgálatkérés, eredményküldés) LabWorkS oldali interfészmodul 
- 2 db Labordiagnosztikai modul 
- 5 db Kiegészítő modul (Statisztikai, általános lekérdező modul, Portamodul, Jelentéskészítő modul, HBCS besoroló szerver modul, 
Menedzsment statisztikai modul) 
- 5 db Rendszer- és segédmodul (SysInit inicializációs és alkalmazásparaméterező rendszermodul, Guard védelmi és adatbiztonsági 
rendszermodul, DBAdmin adatbázis és karbantartó rendszermodul, Service rendszermodul, User Manager felhasználó-ellenőrző 
rendszermodul 
A részletes funkciólistát a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás dokumentum tartalmazza.  
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72267000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szolgáltatás egy egységes informatikai rendszer támogatására irányul. Az elvégzendő szolgáltatás műszaki leírása, ill. tartalma nem 
teszi lehetővé az elvégzendő feladatok részekre bontását.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központnál már bevezetett és jelenleg is 
működő MedWorkS kórházi, egészségügyi informatikai rendszer 12 + 12 havi karbantartása, jogszabálykövetése, támogatása és 
frissítése, 50 konkurens (egyidejű) felhasználói licenc erejéig, a  szerződéstervezetben és a műszaki leírásában foglaltak szerint.

Beteginformatikai rendszer működtetése.

7300 Komló, Majális tér 1.
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III.1) Részvételi feltételek

Értékelési módszerek: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.  
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésének második fordulatára tekintettel a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, vagyis a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján kívánja kiválasztani a nyertes ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) 
bekezdése szerinti követelménynek, mely szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben 
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul megfelel.

II.2.13) További információ:

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:

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:/vagy 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)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

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:

Nettó ajánlati ár/hónap (HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

A szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával az Ajánlatkérő egy 
alkalommal további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja, az alapszerződés szerinti áron, változatlan feltételek mellett (Kbt. 
141. § (4) bek. a) pont).

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. §-ban foglaltak alapján, Ajánlattevőknek már ajánlattételkor be kell 
nyújtania a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat! 
M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés tárgyában (Szoftver licencekre követési és karbantartási szolgáltatások nyújtása) 
teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. 
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés pontos 
időtartama, (a szolgáltatás megkezdésének és befejésének időpontja, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
szolgáltatás tárgya, mennyisége referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható. 
A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az 
igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy 
nyilatkozatokat kell benyújtania. 
Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja, pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

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 ajánlattevőnek előzetesen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő –amennyiben társaság – a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont 
gb) alpontoknak megfelelően nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni;  
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 
alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások 
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban  
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra. Az 
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. Az 
igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az 
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11) 
bekezdés szerinti adatbázisok alapján.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok 
hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.  
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.

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
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet alapítását. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  
Megrendelő számlázási lehetőséget biztosít havonta, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített szolgáltatások  
vonatkozásában. Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számlák utólag, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kézhezvételétől 
számított 60 naptári napon belül, a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak, valamint a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján.  
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén nyertes ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani. Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a hibaelhárítási feladatai teljesítésével késedelembe esik, késedelmi 
kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 
A késedelmi kötbér mértéke hibajavítás esetén 20.000,- Ft/hiba/nap, de maximálisan 150.000,- Ft/hiba. 
Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a jogszabálykövetési feladata teljesítésével késedelembe esik, a Ptk. 6:
186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérőnek fizetni.  
A késedelmi kötbér mértéke 20.000,- Ft/jogszabálykövetési feladat/nap, de maximálisan 200.000,- Ft/jogszabálykövetési feladat.  
Meghiúsulási kötbér 
Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme a hibajavítási szolgáltatása tekintetében eléri késedelmi kötbér maximumát, abban az 
esetben Ajánlatkérő jogosult az érintett havi rendszer üzemeltetés támogatási szolgáltatást meghiúsultnak tekinteni. 
Amennyiben valamely havi rendszer üzemeltetés támogatási szolgáltatás olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, 
meghiúsul, a Szolgáltató meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a vonatkozó havi 
szolgáltatási díj 30%-a. 
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.  
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezetben. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, 
M/1/. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszaszámított három évben legalább 1 db szoftver licensz követési és karbantartási szolgáltatására vonatkozó referenciával. 
Ajánlatkérő a mennyiséget a Kbt. 65. § (3) bekezdés alapján határozta meg. 
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) 
bekezdés). 
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók 
bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 
részteljesítéseként valósult meg. 
 
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles 
az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) 
bekezdés). 
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók 
bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Kbt. 68. § és 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

HU

30

Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. 
§- a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu 
/portal/tamogatas.  
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.- 
ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított 
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet 
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a 
szabályozzák.  
3. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a KD-ben foglaltak az irányadók.  
4. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozza meg (felhívás III.1.3. M.1. és M.2. pont).  
5. Az ajánlatban be kell nyújtani:  
- felolvasólap (EKR űrlap),  
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában (EKR űrlap),  
- nyilatkozat kizáró okokról (EKR űrlap),  
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)  
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),  
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR űrlap)  
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak alapján (EKR űrlap)  
- Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (EKR űrlap)  
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz 
megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum);  
- közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. 
szerint egyedileg benyújtandó dokumentum).  
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 
9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás.  
- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerint felhívásra köteles benyújtani az alábbiakat:  
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró okokról (EKR űrlap),  
- Az eljárást megindító felhívásban előírt M.1. alkalmassági követelmény igazolása.  
6. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé 
teszi; a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.  
7. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (5) bekezdésre. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.  
8. Az eljárást megindító felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései, valamint a 321 
/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.  
9. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.  
10. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem biztosít.  
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli.  
12. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.  
13. FAKSZ: Mihalovics Gábor (00474) 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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