ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR001302482020
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

MedWorkS-jogszabálykövetés, frissítés,karbantartás

Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Ajánlattételre meghívás

Felhívjuk figyelmét a Kbt. 99. § (3) bekezdésében foglaltakra! Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a jogszabályban foglaltaknak megfelelő szám
ajánlattételre!
Szervezet neve
Asseco Central Europe
Magyarország Zrt.

Szervezet székhelye
Magyarország, 1138
Budapest Váci Út 144150.

Kapcsolattartó

Felhívás

Tel.: +36 13541690
Email: kozbeszerzes@asseco.hu

Felhívás

Besorolás
Meghívott
gazdasági szereplő

(1 of 1)

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Sopron

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9769464
5

Nemzeti azonosítószám

Győri Út 15.

Postai cím:
Város:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet

HU221

Postai irányítószám:

Illés

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo Telefon:
nt.hu

9400

Ország:

Magyarország

Anna
+36 99514256

Fax:

+36 99514250

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sopronigyogykozpont.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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2021.03.17 18:34:59

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Husvéti

husveti.zsofia@nagyeskiss.hu

EKRSZ_4115425
6

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Zsófia
+36 13280630

Fax:

+36 13280631

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sopronigyogykozpont.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
72200000-7

MedWorkS-jogszabálykövetés, frissítés,karbantartás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása 1
éves időtartamban, valamennyi felhasználóra, a szerződéstervezetben, és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a
MedWorkS rendszerre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban korlátozás nélküli felhasználószámmal rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Soproni Erzsébet Oktatókórház és rehabilitációs Intézet
Cím: 9400. Sopron, Győri út 15.
NUTS-kód: HU 221

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
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Nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2) A közbeszerzés ismertetése
MedWorkS-jogszabálykövetés, frissítés,karbantartás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
72200000-7

72212180-4

72267100-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

Soproni Erzsébet Oktatókórház és rehabilitációs Intézet, Cím: 9500. Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása 1
éves időtartamban, valamennyi felhasználóra, a szerződéstervezetben, és a műszaki leírásban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a
MedWorkS rendszerre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban korlátozás nélküli felhasználószámmal rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés hatályát a 12 hónap határozott időtartam letelte előtt minimum 30 nappal tett egyoldalú nyilatkozatával
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
1. II.1.5) kiegészítése: A szerződés hatálybalépésének napja: annak mindkét fél általi aláírását követő hónap első napja. A szerződés
időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap.
2. A Kbt. 99. § (2) bekezdése alapján az eljárásban a közös ajánlattétel lehetősége az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt
megillető kizárólagos jogok fennállására tekintettel került kizárásra.

III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
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 fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 100.§ (5) bekezdése alapján a Kbt. 69. §-tól eltérően Ajánlatkérő előírja, hogy hogy már az ajánlat benyújtásakor be kell
nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó. AT-nek
elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). Továbbá csatolandó a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat is.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a 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. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat
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becsatolása is szükséges).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bek.re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési
eljárásban.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján került megindításra, mivel csak meghatározott
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján került megindításra, mivel csak meghatározott
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A szerződéstervezet szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő teljes egészében saját forrásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés
pénzneme: magyar forint (Ft). Nyertes ajánlattevő a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. A
díj magában foglalja a feladatok ellátásával összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat.
Nyertes ajánlattevő a tárgyhóra vonatkozó, azaz a havidíjról szóló számláját a tárgyhót követő hónap első napjától jogosult kibocsátani
a hatályos jogszabályok - így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint,
melyet ajánlatkérő a Ptk. 6:130.§ (3) bekezdésének és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §
a) pontjának figyelembe vételével, 60 napos fizetési határidővel, nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történő átutalással
egyenlít ki.
Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi
kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet saját forrásból biztosítja.

IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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Nem

Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Nem
Igen
Nem
Nem
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szervezettel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozták meg, az alábbi indokolás szerint.
Ajánlatkérőnél 2005. évben leszállításra, bevezetésre került, és azóta is működik a MedWorkS kórházi informatikai rendszer, melyre
alapozottan Ajánlatkérő a működéséhez kapcsolódó betegellátó tevékenységét jelenleg is ellátja. Ajánlatkérő rendelkezik a MedWorkS
integrált kórházi informatikai rendszer időkorlátozás nélküli felhasználói jogaival.
A korábban megszerzett licence alapján rendelkezésre álló informatikai rendszer rendeltetésének megfelelő biztonságos
használatának feltételét képezi ugyanakkor a szükséges frissítések, jogszabálykövetések, hibajavítások, karbantartások elvégzése is,
amelyre vonatkozó jelenleg érvényben lévő 2018 január 01. dátumú szolgáltatási szerződés 2020. december 31-én lejár. Erre
tekintettel vált szükségessé a jelen közbeszerzési eljárás megindítása.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya az Ajánlatkérőnél meglévő és jelenleg használt MedWorkS egészségügyi informatikai rendszer
karbantartása, jogszabálykövetése és ehhez szorosan kapcsolódó szolgáltatásokra kizárólagos jogokkal az Asseco Central Europe
Magyarország Zrt. rendelkezik az alábbiak szerint.
Az Ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(Szjt) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint szerzői jogvédelem alatt áll („a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció
(a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a
felhasználói programot és az operációs rendszert is.”)
Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján („A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely
azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás
engedélyezésére”) a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének felhasználására, így a
MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása is szerzői jogvédelem alatt
áll.
A MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszerszoftver jogi oltalmat élvező kizárólagos tulajdonjoga (szerzői joga) az
Asseco Central Europe Magyarország Zrt-t illeti meg, a rendszer forráskódja, rendszerkulcsa és szervizkulcsa szintén kizárólagos
tulajdonát képezi, és azokat, illetve azok felhasználásának jogát harmadik személyre nem kívánja átruházni. A szerződés tárgyára
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tekintettel, vagyis az ajánlatkérőnél telepített, meglevő MedWorkS kórházi informatikai rendszer karbantartása (jogszabálykövetése,
hibajavítása, szoftverkövetése), amely tekintetében a forráskóddal, rendszerkulccsal és szervizkulccsal rendelkezés hiányában nincs
olyan más gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési szerződés teljesítését el tudná végezni, így a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában
meghatározott szolgáltatásra kizárólag MedWorkS kórházi informatikai rendszer forráskódjával, rendszerkulcsával és
szervizkulcsával rendelkező ASSECO Central Europe Magyarország Zrt-vel köthető szerződés.
A fentiek alátámasztására az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. kizárólagossági nyilatkozatot tett az ajánlatkérő felé.
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2021.04.09

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
IV.2.1) pont folytatása:
Ajánlatkérőnél korábban bevezetett és jelenleg is használt, a betegellátásban dolgozók által már jól ismert, a mindennapi gördülékeny
betegellátáshoz szervesen kapcsolódó MedWorkS informatikai rendszerben a 2005 évi bevezetés óta eltelt időszakban Ajánlatkérő
speciális igényei, számos egyedi funkcionális elvárása is megvalósításra került, a laboratóriumi mérőeszközökkel, egyéb hardver és
külső szoftver rendszerekkel egy komplex felépítésű integrált szoftver rendszer került kialakításra, amelyre másik szállítónak nincs
teljeskörű „dobozos” kész megoldása, így egy másik új rendszerben a már megvalósított specialitások kifejlesztése és a megfelelő
komplexitású, nagy kiterjedésű új rendszer bevezetése egyrészt a már meglévő és kialakított rendszerhez képest mindenképpen
indokolatlan többlet költséggel járna, másrészt hosszú ideig tartana, ami alatt a betegellátás folyamatosságának biztosítása miatt
továbbra is működtetni, karbantartani, jogszabály követni kell a jelenlegi MedWorkS rendszert is, amire csak az Asseco Central
Europe Magyarország Zrt.-vel lehetséges a szerződést megkötni. Továbbá Ajánlatkérő informatikai és egészségügyi személyzetének
leterheltsége miatt egy új rendszer bevezetéséhez szükséges Ajánlatkérő oldali többlet ráfordítás (konzultációk, projektvezetés,
oktatáson való részvétel, újratanulás) nem biztosítható.
A fentiek szerint Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel más egészségügyi
informatikai rendszer jogszabálykövetését, frissítését és karbantartását nem tudná beszerezni más egészségügyi informatikai
rendszer telepítésének, bevezetésének, betanításának, az adatok migrálásának előzetes beszerzése nélkül, amely szükségképpen
kockázatot jelentene ajánlatkérő működésének folyamatossága és így a betegellátás szempontjából is. Emellett ilyen célra
ajánlatkérőnek anyagi fedezete, illetve többlet humán erőforrása sincs, a jelenlegi jól működő és már egyszer megvásárolt
egészségügyi informatikai rendszer ok nélküli lecserélése nem egyeztethető össze a hatékony közpénzfelhasználás alapelvével.
A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg,
mivel a közbeszerzés tárgya egy meghatározott, működő egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és
karbantartása.
IV.2.3) pont:
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 87-88. §-ainak rendelkezései szerint folytatja le. Ajánlatkérő a műszaki szakmai, illetve szerződéses
kérdésekről tárgyal, lehetőséget biztosít az ajánlattevő számára, hogy ajánlatukat módosítsák az ajánlati ár tekintetében. A
tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e
jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy képviseleti
jogosultságát okirattal (meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő nevében a tárgyaláson
részt nem vehet. Az ajánlatkérő előreláthatólag egy, de szükség szerint több szóbeli tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson kerül sor a
benyújtott ajánlat tartalmával, különösen az ajánlati árral, valamint az egyéb szerződéses feltételekkel kapcsolatos egyeztetésre. Az
ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló
esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia, és
részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül az EKR-en keresztül kell megküldeni. Az utolsó szóbeli tárgyalási
fordulót követően az ajánlatkérő ajánlattevő részére végleges ajánlatának írásban történő benyújtására írásban végleges ajánlattételi
felhívást küld, a tárgyaláson végleges ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 99. § (2) bekezdésére, azaz minden
esetben kötelező végleges ajánlat megtétele. A tárgyalások a végleges ajánlattétellel kerülnek befejezésre. Amennyiben ajánlattevő a
végleges ajánlattétel során az értékelési részszempont szerinti ajánlati elemeket módosítja, azok - a műszaki tartalom változatlansága
esetén - kizárólag az ajánlatkérő számára kedvezőbben módosíthatók. A benyújtott végleges ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4)
és (6) bekezdésében foglaltak szerint ismerteti az EKR rendszeren keresztül. A tárgyalás befejezésének időpontjától (a végleges
ajánlat benyújtására meghatározott ajánlattételi határidő lejártától) beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama 30 nap.
Ajánlattevő ajánlatában tárgyalási javaslatokat jogosult tenni a benyújtott ajánlat tartalmával, különösen az ajánlat árral, valamint a
szerződés feltételeivel kapcsolatban. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújt be tárgyalási javaslatokat, ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy a közbeszerzési dokumentumok előírásait változatlanul elfogadja. Helyszín: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a tárgyalás
adott esetben online telekonferencia formájában folytassa le. A IV.2.2) pontban írt időpont (2021. április 9. napján 10:00 óra) tervezett
időpont, ajánlatkérő a tárgyalás pontos időpontjáról és helyéről tárgyalási meghívót küld majd.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
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IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2021.04.01

11:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2021.04.01

13:00

óra/perc

V.1-3) Kiegészítő információk
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

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

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1) AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. § (1), (3) bek.-ben
foglaltakra.
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek alapján vizsgálja.
3) Ajánlatban az EKR Rend.11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az
ajánlathoz csatolni.
4) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít,
annak kitöltésével:
a)
Kbt.66.§ (5)bek. szerinti felolvasólap
b)
AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya vagy
aláírás mintája
c)
amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállalóaláírását is tartalmazó,
legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
d)
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
e)
AT-nek a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
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f)
közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni.
g)
Kbt. 67.§ (4) bek. nyilatkozat
h)
nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
i)
Kbt. 62. § (1) bek. szerinti nyilatkozat
j)
Kbt. 62. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
k)
Amennyiben AT-nek a szerződéstervezettel kapcsolatban észrevétele, kiegészítési javaslata van, amelyekről a tárgyaláson
egyeztetni kíván, úgy az ajánlatában csatolni kell az észrevételekkel kiegészített/módosított (változáskövetővel nyomon követhető)
szerződéstervezetet. Az észrevételezett szerződéstervezetet szerkeszthető word vmint pdf. formátumban is be kell nyújtani.
l)
Ajánlati felhívás és a KD által előírt valamennyi, egyéb dokumentum
6) A Kbt. 99. § (2) bekezdésére, amely értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő tehet ajánlatot. Az eljárásban a közös ajánlattétel lehetősége az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt megillető
kizárólagos jogok fennállására tekintettel kizárásra kerül.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő
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,
összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
8) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
9) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját tekintettel az eljárás jogalapjára.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérése az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) lehetséges a Kbt. 56. §-a szerint. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerint adja meg (az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal köteles
megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző harmadik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
11) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlatkérő
egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12) Felelős akkr.közb.tanácsadók: dr. Husvéti Zsófia, lajstromszám: 01069, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
13) A részajánlat tételének lehetősége arra tekintettel került kizárása, hogy a beszerzés tárgyát képező tevékenység ellátása műszakiszakmai szempontból megbonthatatlan egységet képez, annak egyes elemei egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a tevékenység
végzése egy számítástechnikai rendszeren egységesen valósul meg. Továbbá az eljárás jogcíme nem teszi lehetővé a kizárólagos jog
jogosultján kívül más gazdasági szereplő részvételét.
14) Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont], Az értékelés alapja: az
ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül vett havi összege (Ft/hó) – a felolvasólapon ezen érték feltüntetése szükséges (max. 2
tizedesjegy pontossággal). Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott ajánlattevő
nyújthat be ajánlatot, így a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása csak a legalacsonyabb ár értékelése alapján történhet.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
2021.03.17

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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