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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70601-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Hajdúszoboszló: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

2011/S 43-070601

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Hősök tere 1
Figyelmébe: Dr. Sóvágó László polgármester
4200 Hajdúszoboszló
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 52557300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax  +36 52557301
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.hajduszoboszlo.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Syntron Kft.
Bécsi út 67.
Figyelmébe: Varga Tímea
1036 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax  +36 14532890
Internet: www.syntron.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Syntron Kft.
Bécsi út 67.
Figyelmébe: Varga Tímea
1036 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax  +36 14532890
Internet: www.syntron.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Syntron Kft.
Bécsi út 67.
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Figyelmébe: Varga Tímea
1036 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax  +36 14532890
Internet: www.syntron.hu

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Hajdúszoboszló Járóbeteg - Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése
című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) projekt keretében eszközszállítás - telepítéssel, üzembe helyezéssel,
minden esetben próbaüzem lefolytatásával, jótállási kötelezettség-vállalással.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. (Járóbeteg - Ellátó Centrum) hrsz:
5793/34 hrsz.
NUTS-kód HU321

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szerződés meghatározása: egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras szállítási szerződés,
kapcsolódó szolgáltatásokkal.
Tárgya: Hajdúszoboszló Járóbeteg - Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható
korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) projekt keretében eszközszállítás - telepitéssel, üzembe
helyezéssel, minden esetben próbaüzem lefolytatásával, jótállási kötelezettség-vállalással.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33000000, 33100000, 33111000, 33112000, 33122000, 33123200, 33192000, 33195000, 30100000, 30000000,
48180000, 48440000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

mailto:syntron@syntron.hu
www.syntron.hu
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II.2.1) Teljes mennyiség
I. részajánlat: orvosi gép műszerek, és egészségügyi mobíliák:
Nőgyógyászati eszközök 5 db.
Fül-orr gégészeti és audiológiai eszközök 8 db.
Szemészeti eszközök 12 db.
Laborkészülékek 7 db.
Sebészeti berendezések 5 db.
Tüdőgyógyászati készülékek 2 db.
Urológiai eszközök 5 db.
Belgyógyászati eszközök 12 db.
Bőrgyógyászati készülékek 3 db.
EEG készülék 1 db.
Fizikoterápiás eszközök 17 db.
Kórtermi ágy 4 db.
Radiológiai berendezések 2 db.
II. részajánlat: informatikai hálózatépítés, informatikai és irodai eszközök:
Számítógépes hálózat kiépítése 1 db.
Medikai és PACS szerver 1 db.
Központi adatmentési és archiválási rendszer 1 db.
Orvosi és adminisztrációs munkaállomás 30 db.
Irodai szoftvercsomag 10 db.
Nyomtató 30 db.
Multifunkciós eszköz (nyomtató,lapolvasó,fénymásoló,fax) 1 db.
Levelező, nyomtató, gazdasági-conttrolling, digitális dokumentum-kezelő szerver 1 db.
Tartományvezérlő, File és Web szerver 1 db.
Központi betegirányító, és behívó rendszer 1 db.
III. részajánlat: rendelőintézeti meglévő Főnix- Pro szoftverrendszer bővítése:
Információ biztonság irányítási kézikönyv elkészítése 1db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer licensz bővítése 10 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer bővítése PACS modullal 1 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer radiológiai leletező szoftver, munkaállomás 2 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszerbe integrált képnéző szoftver 5 db.
Medikai rendszerrel integrált gazdasági rendszer 1 db.
Medikai rendszerrel integrált vezetői információs rendszer 1 db.
Medikai rendszerrel integrált digitális dokumentum-kezelő rendszer 1 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer bővítése teleradiológiai modullal (intézményen kívüli leletező
munkaállomás támogatását szolgáló PACS szoftver- komponens) 1 db.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Igen
a vételi jog leírása: I-II. részajánlat:
Jótállási időn túl az adott részajánlat vonatkozásában teljes részajánlati körre vonatkozó műszaki üzemeltetés
(diszpécserszolgálat, karbantartás, átalánydíjas javítás) díja, 2 éves időtartamra vonatkozóan. A szolgáltatás
nem tartalmazza a forgó, kopó, fogyó anyagok és kicserélt alkatrészek cseréjének értékét.
Ajánlatkérő az opciós jogát legkésőbb az adott részre vonatkozó jótállási határidőig gyakorolhatja.
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Ajánlatkérő az opciót (2 éves szolgáltatási díjat) az alapajánlattal együttesen értékeli, úgy, hogy az ajánlati árat
az adott részajánlat termékeire adott nettó ajánlati ár + 2 éves nettó szolgáltatási díj együttesen jelenti.
III. részajánlat:
Rendszerek üzemeltetési támogatása és jogszabályi követés az átadást követően 5 évre vonatkozóan.
Ajánlatkérő az opciót (5 éves szolgáltatási díjat) az alapajánlattal együttesen értékeli, úgy, hogy az ajánlati árat
az adott részajánlat termékeire adott nettó ajánlati ár + 5 éves nettó szolgáltatási díj együttesen jelenti.
Az esetleges meghosszabbítások száma és

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS részajánlat

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Orvosi gép műszerek, és egészségügyi mobíliák.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000, 33100000, 33111000, 33112000, 33122000, 33123200, 33192000, 33195000

3) MENNYISÉG
Nőgyógyászati eszközök 5 db.
Fül-orr gégészeti és audiológiai eszközök 8 db.
Szemészeti eszközök 12 db.
Laborkészülékek 7 db.
Sebészeti berendezések 5 db.
Tüdőgyógyászati készülékek 2 db.
Urológiai eszközök 5 db.
Belgyógyászati eszközök 12 db.
Bőrgyógyászati készülékek 3 db.
EEG készülék 1 db.
Fizikoterápiás eszközök 17 db.
Kórtermi ágy 4 db.
Radiológiai berendezések 2 db.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Az opciós beszerzés lehívása esetén a teljesítési határidő az ajánlati felhívás II.3. pontban meghatározott
időponthoz képest jótállási idő időtartama + 24 hónap, azaz az opciós teljesítés időtartamával egészül ki.
A teljesítés helyén, (MAGYARORSZÁG, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. Járóbeteg - Ellátó Centrum,
hrsz: 5793/34 hrsz). építési munkálatok folynak a HUNÉP Universal Zrt. (MAGYARORSZÁG, 4025
Debrecen, Simonffy út 34-36.) generálkivitelező vezetésével. Amennyiben a teljesítéshez építészeti,
átalakítási munkálatokra van szükség, azt a helyszínen dolgozó vállalkozóval egyeztetni szükséges, valamint
alkalmazkodni kell a HUNÉP Zrt. projekttervében meghatározott, kivitelezéssel kapcsolatos teljesítési
időpontokhoz.
A teljesítési időszak két ütemre tagolódik, igazodva a Hunép Zrt. I. ill II. épületszárny átadásához. Az I. ütem
határideje a szerződést követő 60. nap, a II. ütem határideje a szerződést követő 61.-90. nap.
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Az orvosi gép-műszerek, és számítástechnikai eszközök szállítását, és üzembe helyezését megrendelő által
meghatározott időpontokhoz és helyiségekhez kell igazítani (I. ütemben 50.-60. nap között, II. ütemben 80.-90.
között), a röntgen berendezés telepítése és a helyszín előkészítése a II. ütemben történik.

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS részajánlat

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Informatikai hálózatépítés, informatikai és irodai eszközök.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30000000, 30100000

3) MENNYISÉG
Számítógépes hálózat kiépítése 1 db.
Medikai és PACS szerver 1 db.
Központi adatmentési és archiválási rendszer 1 db.
Orvosi és adminisztrációs munkaállomás 30 db.
Irodai szoftvercsomag 10 db.
Nyomtató 30 db.
Multifunkciós eszköz (nyomtató,lapolvasó,fénymásoló,fax) 1 db.
Levelező, nyomtató, gazdasági-conttrolling, digitális dokumentum-kezelő szerver 1 db.
Tartományvezérlő, File és Web szerver 1 db.
Központi betegirányító, és behívó rendszer 1 db.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Az opciós beszerzés lehívása esetén a teljesítési határidő az ajánlati felhívás II.3. pontban meghatározott
időponthoz képest jótállási idő időtartama + 24 hónap, azaz az opciós teljesítés időtartamával egészül ki.
A teljesítés helyén, (MAGYARORSZÁG, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. Járóbeteg - Ellátó Centrum,
hrsz: 5793/34 hrsz). építési munkálatok folynak a HUNÉP Universal Zrt. (MAGYARORSZÁG, 4025
Debrecen, Simonffy út 34-36.) generálkivitelező vezetésével. Amennyiben a teljesítéshez építészeti,
átalakítási munkálatokra van szükség, azt a helyszínen dolgozó vállalkozóval egyeztetni szükséges, valamint
alkalmazkodni kell a HUNÉP Zrt. projekttervében meghatározott, kivitelezéssel kapcsolatos teljesítési
időpontokhoz.
A teljesítési időszak két ütemre tagolódik, igazodva a Hunép Zrt. I. ill II. épületszárny átadásához. Az I. ütem
határideje a szerződést követő 60. nap, a II. ütem határideje a szerződést követő 61.-90. nap.
Az informatikai hálózat kiépítése és üzembe helyezése igazodjon az I. és II. ütemben építési kivitelező által
biztosított munkaterülethez.

Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS részajánlat

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Rendelőintézeti meglévő Főnix- Pro szoftverrendszer bővítése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
48180000, 48440000

3) MENNYISÉG
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Információ biztonság irányítási kézikönyv elkészítése 1 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer licensz bővítése 10 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer bővítése PACS modullal 1 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer radiológiai leletező szoftver, munkaállomás 2 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszerbe integrált képnéző szoftver 5 db.
Medikai rendszerrel integrált gazdasági rendszer 1 db.
Medikai rendszerrel integrált vezetői információs rendszer 1 db.
Medikai rendszerrel integrált digitális dokumentum-kezelő rendszer 1 db.
Meglévő FŐNIX-Pro Integrált Medikai Rendszer bővítése teleradiológiai modullal.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Ajánlatkérő a meglévő Főnix-Pro rendszert kívánja a jövőben is használni, illetve bővíteni.
Ajánlattevőnek tekintettel kell lenni a Béker Soft kft. Főnix-Pro rendszerre vonatkozó szerzői jogaira.
Az opciós beszerzés lehívása esetén a teljesítési határidő az ajánlati felhívás II.3. pontban.
Meghatározott időponthoz képest 60 hónap időtartammal egészül ki.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 3 %/késedelmes nap.
Teljesítési Biztosíték összege: az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 5 %-a a szállítási szerződést biztosító
mellékkötelezettség, amely teljesíthető a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
A teljesítési biztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a feltárt esetleges
hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását követő 10 napon belül szolgáltatja vissza az
ajánlatkérő kivéve, ha annak 50 %-a jólteljesítési biztosítékká alakul.
Jólteljesítési biztosíték: a teljesítési biztosíték 50 %-a, a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a Kbt.
53/A § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
Jótállási idő: ajánlat szerint (hónapokban) I. részajánlat esetében min. 12 hónap, II-III. részajánlat esetében min.
36 hónap.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Egy számla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele: eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát - a Megrendelő részéről 10 %-ban, a
beruházás finanszírozását 90 %-ban biztosító ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005. projekt keretében közvetlen szállítói
kifizetéssel - a Megrendelő a Kbt. 305. § (3)-(7) szerint egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság létrehozását, de együttes
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az
ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, és az erre vonatkozó nyilatkozatot,
valamint konzorciális szerződést (a dokumentációban részletezettek szerint) csatolni kell.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) a)-i), a Kbt. 61. § (1) d) és Kbt. 61.
§ (2) szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontok és Kbt. 62. § 1) bek. szerint
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) bek a-i)
pontjai, valamint a 61. § (1) a-d) pontjai, és Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Ajánlattevőnek,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes
megfelelés):
P1. biztosító által kiállított, 60 napnál nem régebbi másolati igazolást, vagy az eredeti kötvény
másolatát arra nézve, hogy rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással a P1 Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i)-ben meghatározott értékben.
II. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vonatkozásában (Kbt. 71. § (4), önálló megfelelés):
P2. Számviteli törvény szerinti 2008-2009. évi beszámolók [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont.
P3. Valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlati felhívás feladását követően kiállított nyilatkozata pénzügyi
helyzetéről [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]:
— Mióta vezeti a bankszámláját,
— Volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbanállás az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 éven belül.
III. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
(együttes megfelelés):
P4: 2009-2010. évi teljes forgalmáról, valamint a részajánlat tárgyának megfelelő forgalmáról szóló nyilatkozat
az alkalmassági minimumkövetelmények P4 pontjában előírtak szerint.
Amennyiben ajánlattevő a P2 és P3 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerint jogosult igazolni.
Igazolási mód erőforrás szervezet esetén Kbt. 65. § 3)-4) bek szerint, tekintettel a Kbt. 4. § 3/D. és E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) I. Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés):
P1. I. részajánlat esetében: Ha nem rendelkezik 20 000 000 HUF/év, 5 000 000 HUF/káresemény értékű,
érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
P1. II részajánlat esetében: Ha nem rendelkezik 10 000 000 HUF/év, 3 000 000 HUF/káresemény értékű,
érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
P1 III. részajánlat esetében: Ha nem rendelkezik 5 000 000 HUF/év, 1 500 000 HUF/káresemény értékű,
érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
II. Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (önálló megfelelés):
P2. 2008-2009. évi beszámolói szerint a cég mérleg szerinti eredménye a két év bármelyikében negatív volt,
P3. Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 évben
15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
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III. Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (együttes megfelelés):
P4: 2009-2010. évi, teljes árbevétele 2 év alatt, átlagosan nem éri el:
I. részajánlat esetében: min. nettó 250 000 000 HUF-ot, melyből a orvosi gép-műszer szállítási nettó árbevétele
2 év alatt, átlagosan nem éri el a minimum nettó 240 000 000 HUF-ot
II. részajánlat esetében: min. nettó 50 000 000 HUF-ot, melyből az Informatikai, eszközök szállítási nettó
árbevétele 2 év alatt, átlagosan nem éri el a minimum nettó 40 000 000 HUF-ot,
III. részajánlat esetében: min. nettó 20 000 000 HUF-ot, melyből a rendelőintézeti szoftver szállítási nettó
árbevétele 2 év alatt, átlagosan nem éri el a minimum nettó 12 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, illetve a Kbt. 69. § (4), (6), (8) (9) bekezdései, illetőleg a 65. § (3) bek. alkalmazása esetén ezen
szervezet(ek), személy(ek) vonatkozásában:
M1 Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb, a beszerzés megajánlott részének
megfelelő szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése,
képviselője, és telefoni elérhetősége, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege megjelölésével),
és referenciaigazolások csatolásával Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott módon megjelölve azt is, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Mutassa be a teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket, csatolva a szakember által aláírt az I-II
részajánlat esetében (Kbt. 67. § (1) bek. c.) szakmai önéletrajzokat, illetve a végzettségét igazoló okiratokat.
M3 Bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiállított minőségirányítási rendszer
alkalmazását igazoló tanúsítvány csatolása, mely szerint ISO 9001 vagy 13485 vagy 27001 minőségirányítási
rendszert alkalmaz, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés leírása. (Kbt. 68 § (4)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés):
M1 Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik:
I. részajánlat tekintetében összesen, legalább 2 db, az ajánlat tárgyának megfelelő (orvosi gép-műszer),
eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult, teljesített szerződéssel, melyeknek értéke egyenként legalább
nettó 120 000 000 HUF.
II. részajánlat tekintetében összesen, legalább 2 db, az ajánlat tárgyának megfelelő (informatikai hálózatépítés,
és informatikai és irodai eszközök), eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult, teljesített szerződéssel,
melyeknek értéke egyenként legalább nettó 30 000 000 HUF.
III. részajánlat tekintetében összesen, legalább 2 db, az ajánlat tárgyának megfelelő (rendelőintézeti szoftver),
eredményes átadás-átvétellel lezárult, teljesített szerződéssel melyeknek értéke egyenként legalább nettó 10
000 000 HUF.
M2 (I részajánlat) Ha nem rendelkezik:
— legalább két felsőfokú végzettségű (villamos-, vagy klinikai mérnök) min. 3 év szakirányú gyakorlatot
(egészségügyi gépműszerek telepítése, üzembe helyezése és/vagy szervízelése) igazoló szakemberrel.
(II. részajánlat) Ha nem rendelkezik:
— legalább két felsőfokú végzettségű (villamos-, vagy informatikus mérnök) min. 3 év szakirányú gyakorlatot
(Informatikai hálózatok, hardware elemek telepítése, üzembe helyezése és/vagy szervízelése) igazoló
szakemberrel, melyből az egyik szakember rendelkezik ITIL módszertani képesítéssel, és min egy év szakmai
gyakorlattal is.
(III. részajánlat) Ha nem rendelkezik:
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— legalább két felsőfokú végzettségű (villamos-, vagy informatikus mérnök) min. 3 év szakirányú gyakorlatot
(egészségügyi szoftverek telepítése, integrálása) igazoló szakemberrel.
M3 Az ajánlattevő nem rendelkezik ISO 9001 vagy 13485 vagy 27001 minőségirányítási rendszerrel, vagy
minőségbiztosítás intézkedésére nem tett ezzel egyenértékű intézkedést. A minőségirányítási rendszer vagy
intézkedés tartalmában vonatkozzon:
I. részajánlat orvosi gép-műszer (technológia), szállítása, szerelése, és szervizre.
II. részajánlat: informatikai hálózatépítés, és informatikai és irodai eszközök szállításra, szerelésre, és
szervizelésre.
III. részajánlat: szoftver- készítésre, forgalmazásra.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 80
2. Jótállási idő (hónapokban I részajánlat: min 12 hónap, II és III részajánlat: min 36 hónap). Súlyszám 20

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.4.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Banki átutalással a Syntron Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett
10700244-26179401-51100005 számú számlájára, vagy KP befizetéssel az irodában.
Dokumentáció ellenértéke: 50 000 HUF + ÁFA (részajánlatonként).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
18.4.2011 - 11:00
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.4.2011 - 11:00
Hely
Syntron Kft. MAGYARORSZÁG, 1036 Budapest, Bécsi út 67.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Észak-Alföldi Operatív Program "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - kistérségi járóbeteg szakellátó
központok fejlesztése alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése" ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Eredményhirdetés tervezett időpontja: Syntron Kft, MAGYARORSZÁG, 1036. Bp Bécsi út 67. 2.5.2011
(11:00).
2) Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását, vagy
megküldésének napját követő naptól számított 15. nap.
3) Az eljárásban való részvétel feltétele: I. részajánlat esetében: 400 000 HUF, II. részajánlat esetében 250
000 HUF és III. részajánlat esetében 200 000 HUF (RÉSZAJÁNLATONKÉNT), ajánlati biztosíték teljesítése,
melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
— Átutalással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11738084-15372741 számú
költségvetési elszámolási számlájára, vagy,
— Bankgaranciával, mely esetben a bankgaranciát nyújtó bank nyilatkozatát kell benyújtani másolati
példányban, melynek érvényessége az ajánlati kötöttség időtartama, vagy,
— Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, mely
esetben a kötelezvényt másolati példányban kell benyújtani. A kötelezvény érvényessége az ajánlati kötöttség
időtartama. Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
történik.
4) A dokumentáció megvásárlása és átvétele (ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak) az eljárásban való részvétel
feltétele (Kbt. 54. § (6) bek). A dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet átvenni. Az ajánlati
határidő napján a dokumentáció átvehető 9:00-11:00 óráig.
5) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3
példányban (1 eredeti, 2, az eredetivel azonos tartalmú másolat) kell benyújtani a Kbt. 70/A. § (1) pontjában,
valamint a dokumentáció részletes rendelkezései alapján.
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6) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé válik.
7) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó és felső pontszám
határa: 1-100 pont.
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok
között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a többi ajánlat ugyanazon
részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő
egyenes (2. bírálati szempont), ill. fordított arányosítással (1. bírálati szempont). (KT 2/2004. sz módosított
ajánlása szerint).
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 63. § (3), 70. § (2), és 71. § (1) szerinti nyilatkozatokat, valamint a
dokumentációban csatolt szállítási szerződéstervezetet, kapcsolódó szolgáltatásokkal, ajánlati paraméterekkel
kitöltve.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10) A Kbt. 91. § (2) bekezdése esetén ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést,
amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
11) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be (Kbt. 48. § (3)-(4) bek), és támogatási szerződést kötött
a V.2. pontban feltűntetett projektre.
12) A III.2.2. és III.2.3. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítő szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ő és 10 % feletti alvállalkozója (alvállalkozói):
— ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát másolatban,
— egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának kivonatát másolati példányban,
— Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő és alvállalkozója (alvállalkozói), közös ajánlat
esetén a közös ajánlatadók ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek aláírási címpéldányát
másolatban.
14) Ajánlattevő csatolja ajánlatához:
— Az ajánlott termékek színes termékismertető prospektusait, műszaki leírását (I-II-III. részajánlat),
— ajánlott termék gyártójának bármely akkreditált független szervezet által kiállított érvényes tanúsítását, mely
szerint ISO 9001 minőségirányítási rendszert alkalmaz (I-II. részajánlat),
— Osztályba sorolástól függően- bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsítványt, mely
szerint a termék és/vagy az alkalmazott minőségirányítási rendszer megfelel az orvostechnikai eszközökről
szóló 93/42/EEC tanácsi irányelvben előírtaknak (I. részajánlat esetében).
15) Ajánlattevő kötelezettsége az I. részajánlatban cserealkatrészek biztosítása min. 8 évig.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.
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VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
1.3.2011
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