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Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

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.szlmk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.szlmk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32511714Fax: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

EMMA alkalmazásKözbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000474432018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház EKRSZ_
24746706

Salgótarján HU313 3100

Füleki Út 54-56

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu +36 209216860

Regionális/helyi szintű
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250 db konkurens licensz. A Szolgáltató e feladat teljesítése során biztosítja, hogy az Alkalmazás alkalmas: a betegellátás 
folyamatának jogszabály alapján és a Megrendelő által elvárt dokumentálására; a Megrendelő részére előírt jelentések különös 
tekintettel a teljesítményjelentés elvárt időben és módon történő elkészítésére; az adatvédelem biztosítására, ennek keretében a 
dokumentumokba történt betekintés, nyomtatás rögzítésére (ki, mikor, mettől-meddig, milyen dokumentumba tekintett be, módosított,
nyomtatott)s megfelelő válaszsebességgel biztosítja a funkcionalitást. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az Alkalmazás 
felhasználóbarát, a felhasználónak annak használata során nem ad lehetőséget olyan hiba okozására aminek a javításához programozó,
fejlesztő szükséges. részleteiben lsd közbeszerzési dok 3. kötete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72200000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

egy egységes alkalmazás, melynek részekre bontása nem lehetséges

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:24Időtartam 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:

72200000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Egészségügy

Szolgáltatás megrendelés

EMMA alkalmazás

Szolgáltatási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (a továbbiakban: 
Alkalmazás) használati jogának és informatikai támogatásának biztosítására. 250 db konkurens licensz. A Szolgáltató e feladat 
teljesítése során biztosítja, hogy az Alkalmazás alkalmas: a betegellátás folyamatának jogszabály alapján és a Megrendelő által elvárt 
dokumentálására; a Megrendelő részére előírt jelentések különös tekintettel a teljesítményjelentés elvárt időben és módon történő 
elkészítésére; az adatvédelem biztosítására, ennek keretében a dokumentumokba történt betekintés, nyomtatás rögzítésére (ki, mikor, 
mettől-meddig, milyen dokumentumba tekintett be, módosított, nyomtatott)s megfelelő válaszsebességgel biztosítja a funkcionalitást. 
A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az Alkalmazás felhasználóbarát, a felhasználónak annak használata során nem ad lehetőséget 
olyan hiba okozására aminek a javításához programozó, fejlesztő szükséges. részleteiben lsd közbeszerzési dok 3. kötete

Enterprise Multi Medikai Alkalmazás

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
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III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

100nettó ajánlati ár (Ft/ hó)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott 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

24

Igen

Kbt. 141. § (2) bek. Ajánlatkérő opcionálisan 36 hónapra kíván szerződést kötni a nyertes Ajánlattevővel. Azaz amegkötött szerződés 
időtartama alatt az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy további 12 hónappal meghosszabbítja a szerződést, annak lejárta előtt 30 nappal. 
Ebben az esetben a szerződés 24 hónapra kötött szerződésben szereplő havi átalaánydíjjal érvényes a meghosszabbítás ideje alatt.

Nem

Igen

A megkötött szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy további 12 hónappal meghosszabbítja a szerződést, annak 
lejárta előtt 30 nappal. Ebben az esetben a szerződés 24 hónapra kötött szerződésben szereplő havi átalaánydíjjal érvényes a 
meghosszabbítás ideje alatt.

Nem

Nem



EKR000474432018

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A kifizetés havonta utólag benyújtott számlateljesítésének elismerését követően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon 
belül átutalássalt örténik, a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében foglaltak szerint, és a 
kötelezőegészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.

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

• késedelmi kötbér; • kártérítési igény; • a Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is Részleteiben lsd 
közbeszerzési dokumentáció 2. kötet.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha M/1. Nem rendelkezik - az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éve megkezdett, legalább 1 db egészségügyi 
alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a medikai rendszer vonatkozásában minimum 
187 konkurens felhasználói licenszet tartalmazott.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell 
igazolnia: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 (három) éves időszakban teljesített,de legfejebb hat éve megkezedett a közbeszerzés tárgya szerinti (, egészségügyi 
alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos) legjelentősebb szolgáltatások (referenciák) ismertetéséről szóló nyilatkozatot vagy igazolás a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell: • a szerződést kötő 
felek adatai- Megrendelő- szolgáltató (név , cím, elérhetőség) • a teljesítés időtartamát (,kezdés és befejezés: év, hónap, nap 
megadásával), • a teljesítés helyét, • a szerződés tárgya (szerződés keretében ellátott informatikai fejlesztési feladat megnevezése), • 
a szerződés mennyiségét, ezen belül a medikai rendszer vonatkozásában a konkurens felhasználói licenszet mennyiségét. • nyilatkozat
vagy igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassággal kapcsolatban 
ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen 
megállapítható legyen.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

nem kerül előírásra

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

nem kerül előírásra

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

Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17.§ (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 
kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)–k) és m) és q) pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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a. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 71. §-a szerint, kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 
114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja kizárólag az EKR rendszeren keresztül. b. Formai kötöttség: a 424/2017. (XII
.19.) Korm. rendelet (EKRr.). 11. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók. c. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, 
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. d. .Az ajánlathoz csatolni kell az 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

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

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.11.09 10:00

HU

60

2018.11.09 12:00

Nem
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Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Enterprise 
Communications 
Magyarország Kft.

Magyarország, 1138 
Budapest Váci Út 117-119

.

Tel.: +36 14712415
Email: kozbeszerzes@

enterprisegroup.hu
Érdeklődő

VMD Kórházi 
Technológiai Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

Magyarország, 1013 
Budapest Krisztina Körút 

39.

Tel.: +36 12250313
Email: vmd@vmd.hu Érdeklődő

Macrotel Telefontechnikai
Kft

Magyarország, 8200 
Veszprém Victor Hugo 

Utca 23

Tel.: +36 20/3838108
Email: kozbeszerzes@

macrotel.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

PERFECT-PHONE KFT.
Magyarország, 7100 

Szekszárd Szent László 
Utca 11

Tel.: +36 209419243 / +36 
205556917 / +36 74529620

Email: info@perfect-phone.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)

Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.10.29

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemlegest is) e. Cégszerűség és képviseleti jogok 
ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti 
aláírási mintáit, adott esetben aláírt meghatalmazást. f. Igazolások, Nyilatkozatok: A felhívás mellékletét képező 
nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell 
benyújtani figyelemmel az EKR rend. 12.§ (2)bekezdésében foglaltakra. g. Felolvasólap: Az ajánlatnak felolvasólapot kell 
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat, ezt az EKR rendszerben elektronikus úton kell 
benyújtani az EKR rend. 11.§ (1) bekezdése alapján. h. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági 
szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot, ebben az esetben az EKR rend. 13.§ (3) bekezdésében meghatározottak is irányadóak. i
. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását. k. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. j. A közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. k. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információ: nem 
kerül alkalmazásra. l. Szakmai ajánlat: Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani, amely a kiadott 3 kötet kitöltött 
példányát m. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám:00183.
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