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Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és
Salgótarján térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053)
informatikai eszközbeszerzés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.06.05.
Iktatószám: 8757/2015
CPV Kód: 48800000-6;33197000-7
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.06.29.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház

Postai cím: Füleki út 54-56

Város/Község: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kovács Krisztina

Telefon: 32-522-010
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E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36-32522025

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

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

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

x Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében”
(Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) informatikai eszközbeszerzés

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

NUTS-kód: HU313

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás 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 (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében”
(Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) informatikai eszközbeszerzés

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
További tárgyak: 33197000-7

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A projekt célja a HUSK projekthez kapcsolódóan az informatikai szerverrendszer rendelkezésre 
állásának javítása. 
A projekt keretében a Kórház 1 db meglévő virtualizációs host szerverét második szerverrel és 
osztott storage rendszerrel egészítjük ki. Megvalósítandó, hogy a jelenleg üzemelő 
szerveralkalmazások hardverhiba esetén átmigrálhatókká váljanak a másodlagos szerverre. 
Ajánlattevő feladatai: 
• Másodlagos szerver szállítása a követelménytáblázatban specifikált igények szerint 
• Osztott storage szállítása a követelménytáblázatban specifikált igények szerint
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• Integrációs feladatok ellátása a szolgáltatási fejezetben foglaltak szerint 
Jelenlegi környezet 
Az alapinfrastruktúra 1 központi helyszínen (szerverszoba) valósul meg. 
A fizikai környezet (betáplálás, hűtés, szerverrack) adott. 
Az Ethernet LAN szerveroldalon Enterasys B5 sorozatú switchekkel valósul meg. Dedikált SAN
hálózat nem adott, iSCSI SAN kialakítása elvárás és feladat a meglévő eszközök segítségével. 
Ajánlatkérő Fujitsu Rx300s8 virtualizációs host szerverrel és VMware vSphere Standard licenccel
rendelkezik meglévő környezetében. 
Szállítandó eszközök: 
1. rész: Storage rendszer és tartalék szerver beszerzése 
• 1 db storage rendszer 
• 1db Szerver 
2. rész: PACS upgrade beszerzése 
• 5db PACS upgrade

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció):

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Jótállási idő: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja megegyezik a leszállított és üzembe helyezett 
eszközök átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyv keltének időpontjával. 
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére - amennyiben azért a Szállító részére felróható 
felelős - a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér
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mértéke a késedelemmel érintett termék(ek) nettó vételárának 0,52%-a/késedelmes nap. A
késedelmi kötbér a részteljesítés teljesítési határidejének túllépése esetén fizetendő, kivéve, ha a
Megrendelő fogadóképtelenségére visszavezethető ok miatt nem képes Szállító a szállításra. A
késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes nap, ennek elérésekor Ajánlatkérő a meghiúsulás
jogkövetkezményeit alkalmazza és a késedelmi kötbér alkalmazásától eltekint. 
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése a Szállítónak felróhatóan olyan okból,
melyért a Szállító felelős, meghiúsul, köteles a teljes nettó vételár 25 %-át kitevő meghiúsulási
kötbér megfizetésére. 
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontja szerint biztosítva. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb
igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. A teljesítési
biztosíték érvényességének a szerződés időtartama alatt fenn kell állnia. 
A mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053 pályázat forrásaiból történik. Támogatás intenzitása:
100%.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme euro (EUR).
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt. és a
Támogatási Szerződés szerint utófinanszírozással teljesíti.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtására lehetőség nincs.
Ajánlatkérő a leszállított áruk ellenértékét a szerződésszerű teljesítést valamint a szerződésnek és
a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően
30 napon belül átutalással egyenlíti ki a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint.
A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdésének rendelkezései és az
Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
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olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak. 
Igazolási mód: 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § és a Kbt. 122. § (1) bekezdés rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumok vonatkozásában a jelen felhívás
feladásának napját követően keletkezett dokumentumok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a
dokumentumoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. 
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles a Kbt. 58. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadóak a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatói: 
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 12. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57.
szám; 2014.05.16.). 
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi
61. szám; 2012. június 1.).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. és 2. rész tekintetében:
P.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást
megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
• bankszámlaszám(ok) megadása,
• volt-e az adott bankszámlán 30 napot meghaladó mértékű sorbaállítás az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 12 hónapban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Sorban állás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.]
Az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés érdekében a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése is alkalmazható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 
1. és 2. résztekintetében:
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P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), amennyiben a
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján megállapítható, hogy valamelyik
bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorbaállítás fordult elő. 
A fenti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel. (Kbt.55.
§ (4) bekezdés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. és 2. rész tekintetében:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év
legjelentősebb szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésének megfelelően igazolva.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú és tartalmú
szállításokra.
A bemutatásnak tartalmaznia kell:
• az ellenszolgáltatás összegét (a saját teljesítés összegét),
• a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési határidő pontos naptári napban megadott
megjelölésével),
• meg kell jelölni a korábbi teljesítés kapcsán a szerződéskötő másik fél megnevezését,
felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát,
• meg kell jelölni a korábbi teljesítés tárgyát olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• valamint, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés érdekében a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése is alkalmazható.
M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.
A szakemberek bemutatása során csatolandók a végzettséget/gyártói minősítéseket igazoló
dokumentumok egyszerű másolati példányai. A szakmai tapasztalat igazolására a szakember által
aláírt önéletrajzot kell az ajánlathoz benyújtani. A szakmai tapasztalatot év/hó bontásban kell
megadni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell egy
olyan nyilatkozatot, amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerződésteljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a
szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná (rendelkezésre állási nyilatkozat).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
1. rész tekintetében: 
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását 
megelőző 3 (három) évben teljesített legalább 1 db nettó 4 000 000.- Ft értékű a szerver és 
mentőegység szállítására vonatkozó referenciával. 
A fenti alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 
55. (4) bekezdés) 
M.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik:
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a) legalább 2 fő felsőfokú végzettségű informatikai hálózati rendszermérnökkel, akik rendelkeznek
külön-külön legalább 36 hónap, hálózati rendszerek tervezésében és telepítésében szerzett
szakmai tapasztalattal. 
2. rész tekintetében: 
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását 
megelőző 3 (három) évben teljesített legalább 1 db nettó 4 000 000.- Ft értékű a PACS rendszer
szállítására vonatkozó referenciával. 
A fenti alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.
55. (4) bekezdés) 
M.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik: 
a) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű informatikai mérnökkel, akik rendelkeznek legalább 36
hónap, PACS rendszerek telepítésében és bővítésében szerzett szakmai tapasztalattal.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
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 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
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Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap ) Időpont: 13.00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 40000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A
dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az
ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentáció fent feltüntetett ára
az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A Kbt. 52. §. (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak. A Kbt. 124. §
(4) bekezdése szerinti szervezet a fenti vételárat (40.000,- HUF + ÁFA) bankszámlára történő
befizetéssel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni. Kedvezményezett: Útkataszter Bt.
Bankszámlaszám:18203181-06008543-40010016 (FHB Bank Hungary Zrt.) Közlemény:
„dokumentáció”; felhívás KÉ száma. A dokumentációt személyesen lehet átvenni az A.II)
mellékletben megjelölt címen munkanapokon 10.00 és 15.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján a bontás időpontjáig. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az
eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 13.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 13.00

Hely: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56. Projekt Iroda

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 62.§ szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció a jelen felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
rendelkezésre áll és megigényelhető. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni a
dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő
megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása esetén az ajánlattevő/alvállalkozó nem
hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem időben kapta kézhez a dokumentációt. Az
igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási
címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai
küldeményként a dokumentációt megküldheti, személyes átvétel esetén azon személy azonosításra
alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi
határidőig, hétfőtől csütörtökig 10:00-15:00-ig, pénteken 10:00-14:00-ig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 9:00-13:00 óráig. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 
részenként 60.000 forint, azaz hatvanezer forint. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos 
összegű készpénz ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben 
készpénzben nyújtják, úgy azt „Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és 
Salgótarján térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés” 
megjelöléssel (közleménnyel), az ajánlatkérő 10037005-00317667 számú számlájára kell befizetni.
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Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség
lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének befizetést igazoló dokumentum,
illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz
csatolni kell! Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással vagy befizetéssel teljesíti,
az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a
szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen

V.4) Egyéb információk:

1./ Az 1. rész tekintetében a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartama alatt 
érvényes, 3 millió Ft értékű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Nyertes ajánlattevő a 
szerződés aláírásakor köteles csatolni a felelősségbiztosítási kötvényét. 
2./ 1. rész tekintetében: Integrációs feladatok 
Ajánlattevőnek egyösszegű integrációs ajánlatot kell tennie a következők mellett: 
• Rendszertervet kell benyújtani, amelyet Ajánlatkérő véleményez és jóváhagyása után kezdődik az 
integráció 
• Az eszközöket a helyszínre kell szállítani és rackbe építeni 
• Kiviteli tervet kell benyújtani 
• Programozás kiviteli terv szerint (interfészek, LUN/datastore kialakítás, SAN) 
• Integráció a meglévő környezettel 
o SAN kialakítás 
o vCenter telepítés 
o VMware vMotion és VMware HA kialakítása 
• Tesztelés: redundanciateszt, migrációs teszt 
• Üzemeltetői oktatás 1 munkanap, 3 fő részére, Ajánlatkérő telephelyén 
• Megvalósulási dokumentáció 
• Projektvezetés 
3./ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő kórházi intézmény, így esetleges leállások 
előre egyeztetett időpontban, jellemzően munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon 
lehetségesek. Ajánlattevő a helyszíni munkavégzések időtartama alatt munkavezetést biztosít. 
4./ Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen; 
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 
Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
• az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell 
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
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megtalálhatóak; 
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és kettő elektronikus másolati példányban, (a 
papír alapú ajánlatról szkennelt pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy pendriveon)) kell beadni, 
az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni; 
• a zárt csomagon „Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján 
térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) informatikai eszközbeszerzés”, valamint: 
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell 
feltüntetni. 
5./ Az ajánlathoz csatolni kell: 
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát 
vagy a 2006.évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat 
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; 
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
6./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, 
Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 
7./ A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak (kivéve, ahol ajánlatkérő a felhívásban vagy 
a dokumentációban ettől eltérően rendelkezett). 
8./ Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat 
ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 
9./ Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő - a Kbt. 36. § (3) bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 
10./ Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdését alkalmazza. 
11./ A tárolás, szállítás és csomagolás költsége teljes egészében az ajánlattevőt terheli. 
12./ Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján nyújtja a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő 
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő 
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez 
történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 
13./ Fordítás: a jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni. 
14./ Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeknél előírt forint (HUF) összegeknek való, 
más valutában történő megfelelés esetén a beszámolók esetében az üzleti év fordulónapján, a
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referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetekben az ajánlattételi határidő napján
érvényes MNB középárfolyamot alkalmazza az alkalmasság vizsgálatakor. Ajánlattevők kötelesek
nyilatkozat formájában közölni az alkalmazott árfolyamot (átszámítás esetére). 
15./ Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell
eljárni. 
16./. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevők megállapodása) legalább az alábbiak
szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését. 
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 
17./Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy
aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése
szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat, vagy egyéb személyt
képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazást is. 
18./Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy projekttársaságot a nem közös nyertes ajánlattevő
sem hozhat létre. 
19./Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a
Ptk. szabályai az irányadók.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/03 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Útkataszter Bt.

Postai cím: Füleki út 39.

Város/Község: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Laczkóné Dénes Orsolya

Címzett:

Telefon: +36 205822086

E-mail: denesorsi@gmail.com

Fax: +32/784-140

Internetcím (URL):



16

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Útkataszter Bt.

Postai cím: Hunyadi krt. 14.

Város/Község: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Laczkóné Dénes Orsolya

Címzett:

Telefon: +36 205822086

E-mail: denesorsi@gmail.com

Fax: +36 32784140

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház Projekt Iroda

Postai cím: Füleki út 54-56.

Város/Község: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Borók Sándor Péter

Címzett:

Telefon: +36 209439362

E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36 32317489

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: 1. rész: Storage rendszer és tartalék szerver beszerzése

1) Rövid meghatározás:
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A projekt keretében a Kórház 1 db meglévő virtualizációs host szerverét második szerverrel és
osztott storage rendszerrel egészítjük ki. Megvalósítandó, hogy a jelenleg üzemelő
szerveralkalmazások hardverhiba esetén átmigrálhatókká váljanak a másodlagos szerverre.
Ajánlattevő feladatai:
• Másodlagos szerver szállítása a követelménytáblázatban specifikált igények szerint
• Osztott storage szállítása a követelménytáblázatban specifikált igények szerint
• Integrációs feladatok ellátása a szolgáltatási fejezetben foglaltak szerint
Jelenlegi környezet
Az alapinfrastruktúra 1 központi helyszínen (szerverszoba) valósul meg.
A fizikai környezet (betáplálás, hűtés, szerverrack) adott.
Az Ethernet LAN szerveroldalon Enterasys B5 sorozatú switchekkel valósul meg. Dedikált SAN
hálózat nem adott, iSCSI SAN kialakítása elvárás és feladat a meglévő eszközök segítségével.
Ajánlatkérő Fujitsu Rx300s8 virtualizációs host szerverrel és VMware vSphere Standard licenccel
rendelkezik meglévő környezetében.
• 1 db storage rendszer
• 1db Szerver

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
További tárgyak: 33197000-7

3) Mennyiség

• 1 db storage rendszer
• 1db Szerver

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 22688 Pénznem: EUR

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Ajánlattevőnek egyösszegű integrációs ajánlatot kell tennie a következők mellett: 
• Rendszertervet kell benyújtani, amelyet Ajánlatkérő véleményez és jóváhagyása után kezdődik az 
integráció 
• Az eszközöket a helyszínre kell szállítani és rackbe építeni 
• Kiviteli tervet kell benyújtani 
• Programozás kiviteli terv szerint (interfészek, LUN/datastore kialakítás, SAN) 
• Integráció a meglévő környezettel 
o SAN kialakítás 
o vCenter telepítés 
o VMware vMotion és VMware HA kialakítása
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• Tesztelés: redundanciateszt, migrációs teszt 
• Üzemeltetői oktatás 1 munkanap, 3 fő részére, Ajánlatkérő telephelyén 
• Megvalósulási dokumentáció 
• Projektvezetés 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő kórházi intézmény, így esetleges leállások előre
egyeztetett időpontban, jellemzően munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon lehetségesek.
Ajánlattevő a helyszíni munkavégzések időtartama alatt munkavezetést biztosít

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: 2. rész: PACS upgrade beszerzése

1) Rövid meghatározás:

Az eljárás keretében a meglévő PACS rendszer fejlesztésének az alábbi orvos-szakmai minimum
elvárásoknak kell megfelelnie
• 5 darab web alapú osztályos megtekintő kliens szoftverrel való bővítése
• Dedikált magyarországi szervizháttér

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
További tárgyak: 33197000-7

3) Mennyiség

5 db PACS upgrade

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 18000 Pénznem: EUR

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Az eljárás keretében a meglévő PACS rendszer fejlesztésének az alábbi orvos-szakmai minimum 
elvárásoknak kell megfelelnie 
• 5 darab web alapú osztályos megtekintő kliens szoftverrel való bővítése 
• Dedikált magyarországi szervizháttér 
• A megadott válaszok helyességéért az ajánlattevőt teljes körű felelősség terheli. 
• Az alábbi táblázatban a Minimum követelmények kerültek feltüntetésre, a megajánlott 
rendszernek ennek meg kell felelnie.
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Minimum műszaki előírás Elvárás Minimum-követelmény Hivatkozás oldal sorszáma 
Osztályos megtekintő kliens szoftver: 5 darab Minimum-követelmény 
A meglévő PACS rendszer license bővítése IGEN Minimum-követelmény 
Szerver és kliens kapcsolatának titkosítása HTTPS protokoll Minimum-követelmény 
Megegyező grafikus felület a leletező és az osztályos a meglévő kliensek kezelői felületén IGEN
Minimum-követelmény 
Két megjelenítős üzemmód támogatása IGEN Minimum-követelmény 
Lebegő liszensz modell IGEN Minimum-követelmény 
WEB alapú hozzáférés a PACS szerverhez IGEN Minimum-követelmény 
Páciens CD készítés lehetősége IGEN Minimum-követelmény 
DICOM import támogatása az osztályos klienseken IGEN Minimum-követelmény 
A meglévő leletező munkaállomásokkal megegyező kép megjelenítési és processzálási
lehetőséggel rendelkeznek az osztályos kliensek IGEN Minimum-követelmény

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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