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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1628-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások
2012/S 1-001628

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 19-21.
Kapcsolattartási pont(ok): Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest,
Karolina út 19-21., „A” épület, I. emelet, 17. szoba)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13724452
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax:  +36 13724453
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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:

Az Országos Vétellátó Szolgálat integrált transzfuziológiai informatikai rendszerének folyamatos üzemeltetése
és felhasználói támogatása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1628-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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A teljesítés helye: Az ajánlati dokumentáció III. fejezetében megjelölt teljesítési helyek: Ajánlatkérő központja, 5
regionális vérellátó központja, 18 területi vérellátója, valamint a dokumentációban megadott vérkészítményeket
felhasználó szerződéses partnerek (egészségügyi intézmények).
NUTS-kód HU1

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő országos szintű integrált transzfuziológiai - többek között eProgresa
szoftvert, Trace Line szoftvert, ezek interfészeit, Oracle 10 g adatbáziskezelő szoftvert, Sun Application Server
alkalmazáskezelő szoftvert tartalmazó - informatikai rendszerének folyamatos üzemeltetése és felhasználói
támogatása tárgyában.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
72600000, 72000000, 72250000, 72590000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:

Az Országos Vétellátó Szolgálat országos szintű, integrált transzfuziológiai informatikai rendszerének
folyamatos üzemeltetése és felhasználói támogatása a szerződéskötéstől számított 24 hónapos határozott
időtartamra azzal, hogy 2012. augusztus 31. napjáig az ajánlati dokumentáció III. fejezetében megadott 35
db teljesítési helyen kell a szolgáltatást nyújtani, 2012. szeptember 1. napjától az ajánlati dokumentációban
megadott további 25 db teljesítési helyen is. A szolgáltatást a szerződéskötést követő 10. naptól köteles nyertes
ajánlattevő biztosítani.
Becsült érték áfa nélkül: 216 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér és hibás teljesítés miatti kötbér, amelynek mértéke: minden megkezdett késedelemmel vagy
hibás teljesítéssel érintett naptári napra vagy munkanapra napi vagy munkanaponként 30 000,-HUF. Órában
vagy percben meghatározott határidők esetén a fenti kötbérösszeg minden kezdett órára és percre az ajánlati
dokumentációban foglaltak szerint.
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Megrendelő a kötbért az esedékes számlából visszatarthatja.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint
teljesítési biztosítékot nyújtson. A teljesítési biztosíték mértéke: a 2012.08.31. napjáig fizetendő nettó havidíj
huszonnégyszeresének 3 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre kell bocsátani. A
teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt.53/A.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
formák egyikében nyújtandó. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítési biztosítékot
határidőre rendelkezésre bocsátja.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - havi átalánydíjat és eseti megrendelés esetén
az embernapokra számított díjat - havonta utólag, a teljesítés igazolása után az Ajánlattevő által kiállított
számla alapján, átutalással fizeti meg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt
rendelkezések figyelembe vételével a Kbt. 305. § szerint. Ajánlatkérő az 53. § (1) bekezdés alapján halasztott
fizetésben kíván megállapodni Ajánlattevővel, a fizetési határidőt bírálati részszempontként értékeli.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben
több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére melyikük
bír felhatalmazással, és hogy a közös ajánlatot tevők együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget
vállalnak.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i), valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak;
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak;
3. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a
Kbt. 63.§. (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladása időpontjában fennálló és az
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ajánlati felhívás feladása időpontját megelőző 12 hónapban megszüntetett számlák tekintetében egyszerű
másolati példányban benyújtott, az ajánlati felhívás feladását követően kiállított nyilatkozata az alábbi
tartalommal:
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az egyes számlákat,
— az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett-e,
— az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel.
Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott nyilatkozatokat kiállító pénzintézeteken kívül, máshol nem
vezet számlát, és a nyilatkozattal érintett számlákon kívül más számlákkal nem rendelkezik;
b) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának benyújtása (csak mérleg és eredménykimutatás) az ajánlati felhívás feladását megelőző 2
utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan egyszerű másolatban (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja a közzétételt, ha nem írja elő, akkor nyilatkozatot a mérleg szerinti eredményről);
c) informatikai tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás
(biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolás másolata) benyújtása.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai
is igénybe vehetők. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4)
bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha.
a) bármely pénzügyi intézményi igazolás szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12
hónapban fizetési kötelezettségének bármely számláján határidőben nem tett eleget vagy az ajánlati felhívás
feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladóan sorban állás fordult elő bármely számláján (önálló
megfelelés).
Sorbanállás: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában,
illetve a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott fogalom;
b) saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 2
utolsó lezárt üzleti évből több mint egy évben a mérleg szerinti eredménye negatív (önálló megfelelés);
c.) nem rendelkezik informatikai tevékenységre kiterjedő, legalább 30 millió Ft/év kártérítési limittel rendelkező
szakmai felelősségbiztosítással (együttes megfelelés, azaz elegendő, ha az ajánlattevő/közös ajánlattevők/10
% feletti alvállalkozók közül az egyik megfelel, de a kártérítési limitek nem adódnak össze).
A Kbt. 66. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója működésének ideje alatt a beszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érni vagy meg kell
haladni.
— a Kbt. 66. § (2) bekezdés a) pontja esetében becsült értéket,
— a Kbt. 66. § (2) bekezdés b) pontja esetében a becsült érték 10 %-át.
A fenti a) és b) pont alatti alkalmassági követelménynek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak önállóan, külön-külön kell megfelelnie, a fenti c) pont alatti
alkalmassági követelménynek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozóknak együttesen kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az ajánlattevők, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók műszaki, illetve
szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 évben (2008., 2009. és 2010.) megvalósított legjelentősebb
informatikai rendszer üzemeltetésére és informatikai rendszer felhasználói támogatására vonatkozó
szolgáltatásait a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően igazolva. A másolatban csatolt igazolásban vagy
eredetiben csatolt nyilatkozatban meg kell adni a szolgáltatás idejét, tárgyát, a szerződést kötő másik felet,
az ellenszolgáltatás nettó összegét, saját teljesítés arányát, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a
szerződésnek megfelelően történt-e és az érintett időszakban mennyi ideig működött folyamatosan a rendszer.
Folyamatban lévő szerződés esetén az elmúlt 3 évre (felhívás feladásától számítottan, azaz 2008., 2009. és
2010.) vonatkozóan ismertesse az elvégzett teljesítéseket a fent előírtaknak és a Kbt. 68. § (1) bekezdésének
megfelelően.
A referenciát olyan tartalommal kell bemutatni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A referenciaigazolás egyszerű másolatban csatolandó, a
referencianyilatkozatot eredetiben kell csatolni.
A konzorcium tagjaként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő csak az ajánlattevő és/vagy a Kbt. 71.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának (a továbbiakban: ajánlattevő) teljesítési hányadára vonatkozó
referenciát fogadja el, olyan tartalmú referenciaigazolással igazolva, amelyből konkrétan kitűnik, hogy mekkora
volt a referenciaként megjelölt teljesítésből az adott ajánlattevő részvételének aránya a teljes ellenszolgáltatás
összegéhez viszonyítva, vagy az ő teljesítésének konkrét ellenértéke. A referenciaigazolásban ismertetni
kell az ajánlattevő és a többi konzorciumi tag közötti munkamegosztást, továbbá azt is, hogy az ajánlattevő a
szerződés mely részét teljesítette;
b) Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket mutassa
be:
— ismertesse a szakemberek nevét, végzettségét, képzettségét, az előírt gyakorlati időt (cégszerűen aláírt
nyilatkozat),
— csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát,
— csatolja a gyakorlati idő igazolására a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel,
amelyből az alkalmassági követelményeknek (gyakorlati idő) való megfelelés egyértelműen megállapítható,
— csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, amelyben
a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs
más olyan kötelezettsége a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná;
c) Az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja szerint mutassa be az informatikai támogatásra vonatkozó
minőségbiztosítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálást igazoló tanúsítvány
másolatának csatolásával, a Kbt. 68. § (4) bekezdésében megfelelően az ISO 9001 szabvány előírásai szerint
vagy mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit.
A tanúsítványnak legalább az ajánlattétel időpontjában érvényesnek kell lennie.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai
is igénybe vehetők. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4)
bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőkre és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóra együttesen
vonatkozó, a műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
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Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben.
a.) nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) összesen, az
érintett időszakban legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített informatikai rendszer üzemeltetésre
és felhasználói támogatásra vonatkozó összesen legalább nettó 100 000 000 HUF ellenszolgáltatási összegű,
szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, amelyek közül legalább egy referencia 12 hónapra szóló
ellenértéke legalább nettó 50 000 000 HUF a vizsgált időszakban. Az a referencia is elfogadható, amely
csak informatikai üzemeltetésre vagy csak az informatikai rendszer felhasználói támogatására terjed ki,
tehát nem kell minden referenciának mindkét szolgáltatást tartalmaznia. Ha a szolgáltatás nyújtására 12
hónapnál hosszabb ideig került sor, abban az esetben a vizsgált időszakra szóló teljes ellenszolgáltatási összeg
figyelembe vehető a nettó 100 000 000 HUF-os ellenszolgáltatási összeg teljesítése vizsgálata során.
Amennyiben a referencia ellenértéke nem HUF-ban kerül megadásra, akkor a jelen ajánlati felhívás feladása
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam (pl. HUF/EUR) figyelembe vételével
kell az ellenértéket átszámítani.
2008., 2009. és 2010. évekből is igazolható a referencia, tehát a referenciák előírt volumene igazolható csak
a 2008. évből vagy csak a 2009. évből, vagy csak a 2010. évből, vagy a három évből összesen (együttesen).
(együttes megfelelés);
b) nem rendelkeznek legalább 3 fő, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. tv - vagy e törvény hatályba lépése
előtt e tárgyban hatályban volt törvény - szerinti felsőfokú mérnök vagy informatikus végzettségű, legalább 3
éves, informatikai rendszer üzemeltetésében gyakorlattal rendelkező szakemberrel, akik közül bárki vagy bárkik
rendelkeznek az alábbi gyakorlattal:
— legalább 1 éves eProgesa szoftver rendszer,
— legalább 1 éves Trace Line szoftver rendszer,
— legalább 1 éves Oracle 10 g adatbáziskezelő rendszer,
— legalább 1 éves Sun Application Server alkalmazásszerver.
Üzemeltetésében gyakorlattal (együttes megfelelés).
A fenti speciális informatikai üzemeltetési gyakorlattal nem kell mindhárom szakembernek rendelkeznie, az is
megfelelő, ha egy szakember rendelkezik valamennyi speciális informatikai üzemeltetési gyakorlattal, illetve
a fenti speciális informatikai gyakorlati időt akár 4 fő szakemberrel is lehet igazolni, ha valamennyi szakember
teljesíti a képzettségre, végzettségre, illetve az általános gyakorlati időre vonatkozó követelményt;
c) nem rendelkeznek informatikai támogatási tevékenységre (számítógépes támogatási és tanácsadói
szolgáltatások vagy rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások) vonatkozó ISO 9001 (vagy ezzel
egyenértékű) az ajánlattétel időpontjában érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a minőség
biztosítása érdekében tett, ezzel egyenértékű intézkedések megtételét igazoló bármely dokumentummal
(együttes megfelelés). A tanúsítvány megfelelőnek minősül, ha bármely fent megnevezett szolgáltatásra utalást
tartalmaz.
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak együttesen kell megfelelnie.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

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

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem
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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 ajánlattevők 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. 1. Ellenszolgáltatás összege. Súlyszám 46
2. 1.1. Ajánlatkérő által a szolgáltatás megkezdésétől kezdődően 2012.08.31. napjáig fizetendő nettó havi
átalánydíj összege (nettó HUF). Súlyszám 10
3. 1.2. Ajánlatkérő által 2012.09.01-től a szerződés hatályának lejártáig fizetendő nettó havi átalánydíj összege
(nettó HUF). Súlyszám 34
4. 1.3. Ajánlatkérő által eseti megrendelések esetén egy embernapért (8 munkaóra) fizetendő nettó díj (nettó
HUF/embernap). Súlyszám 2
5. 2. Fizetési határidő a Kbt. 305. § (1) bekezdés g) pont szerinti számlák tekintetében (a számla
kézhezvételétől számítva, naptári napokban, min. 15 naptári nap, max. 90 naptári nap). Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

17/OVSZ/2011. „Az Országos Vétellátó Szolgálat integrált transzfuziológiai informatikai rendszerének
folyamatos üzemeltetése és felhasználói támogatása”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.2.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára: nettó 50 000,- HUF.
Az átvételt megelőző fizetést - a közbeszerzési eljárás megnevezésének és számának (17/OVSZ/2011.
„Informatikai rendszer üzemeltetés”) feltüntetésével - az Országos Vérellátó Szolgálat Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01491742-00000000 számú számlája javára kell teljesíteni, vagy készpénz befizetésével
az Országos Vérellátó Szolgálat Központjának Pénztárában (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina út
19-21., „B” épület I. emelet), amelynek nyitvatartási ideje munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 - 14:00 óra
között, pénteken 8:00 - 12:00 óra között.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.2.2012 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.2.2012 - 10:00
Hely:
Országos Vérellátó Szolgálat Központja, Főigazgatói Tárgyaló (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina u.
19-21.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2)
bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét;
2. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontja: 2012. március 9-én 14 óra 00 perc.
Az eredményhirdetésre az IV. 3.8. pontban megadott helyszínen kerül sor.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy
megküldését követő naptól számított 10. napon 11.00 órakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt
követő első munkanapon;
3. Az ajánlathoz csatolni kell
— Felolvasólapot,
— Ártáblázatot az ajánlati dokumentációban előírtak szerint,
— Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik,
— nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdésében, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakról,
— Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
az erőforrást nyújtó szervezet, valamint - amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a
szerződés teljesítésére való alkalmasságának igazolására igénybe veszi - a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről a cégjegyzésre jogosult
személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás
vonatkozásában - a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását
és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített
másolatban,
— Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlati felhívás feladása napjától számított 60 napnál
nem régebbi egyszerű másolati példányban cégkivonatot kell csatolni a kizáró okok fenn nem állása igazolása
körében. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére való
alkalmasságának igazolására igénybe vesz a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, akkor ezen szervezetnek is csatolnia kell az ajánlati felhívás
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feladása napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány cégkivonatot a képviseleti jog
igazolása körében. Változásbejegyzés esetén a cégbíróság részére igazoltan megküldött változásbejegyzési
kérelem egyszerű másolatát (változásbejegyzési kérelmet és digitális tértivevényt másolatban), be nem jegyzett
cég esetében a cégbíróság részére igazoltan megküldött bejegyzési kérelem egyszerű másolatát (bejegyzési
kérelmet és a digitális tértivevényt másolatban), illetve egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói igazolvány
másolatát vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplést igazoló hatósági bizonyítvány másolatát kell
csatolni. Akikről nem a cégbíróság vezet nyilvántartást, a bíróság, a költségvetési szervek nyilvántartásának,
illetve az egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói igazolvány másolatának vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában szereplést igazoló hatósági bizonyítvány másolatát kell csatolni,
— nyilatkozatát arról, hogy az által benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti (idegen
nyelvű) dokumentumok tartalmának.
Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb
anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és az ajánlathoz csatolni.Ha a csatolandó dokumentum nem magyar
nyelvű, akkor az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, szöveghű, egyszerű fordítása is
benyújtandó.
— Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítési biztosítékot ajánlattevő határidőben rendelkezésre
bocsátja,
— Részletes szakmai ajánlat az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében előírt tartalommal (többek között az
elvégzett tevékenységeket dokumentáló formanyomtatvány(ok) mintája),
— az Ajánlati Dokumentációban előírt egyéb dokumentumokat;
4. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása azzal, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz
ellenében adja át az ajánlati felhívás I.1) pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 15.00
óra között, pénteken 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 órától 10.00 óráig.
Valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint;
5. A szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a Kbt. 70/A.
§ (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, 5
példányban (papír alapon egy eredeti és három másolati példányban, továbbá elektronikus adathordozón egy
példányban).
A 46/2011. (I.28.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében az ajánlatokat
elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell
elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf file formátumú
fájl(oka)t kell tartalmaznia;
7. Az eredeti ajánlati példányon fel kell tüntetni egyértelműen az „eredeti ajánlat” megjelölést.
Az Ajánlattevőnek ajánlata eredeti, minden egyes másolati és elektronikus példányát egy-egy belső majd
az összes példányt egy külső borítékban (csomagban) kell lezárnia, a külső borítékon (csomagon) fel kell
tüntetni az eljárás megnevezését és számát az Ajánlati Felhívás IV.3.1. pontja szerint, továbbá azt, hogy a
lezárt boríték (csomag) kitől származik (ajánlattevő nevét és címét), valamint az „ajánlattételi határidő lejártáig
nem felbontandó” jelzést. A belső borítékokat is megfelelő jelzéssel kell ellátni: „eredeti”, “másolat” illetve
„elektronikus példány” és „ajánlattételi határidő lejártáig nem felbontandó”;
8. Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli;
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9. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése
során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg
a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül;
10. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 88. § (4) bekezdése alapján kizárhatja azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. § (4) bek), illetőleg aki az ajánlatában olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani;
12. Ajánlatok benyújtására az I.1. pontban megadott címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 15.00 óra
között, pénteken 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 órától 10.00 óráig van
lehetőség;
13. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban szereplő valamennyi ajánlattevői, alvállalkozói, erőforrást biztosító
szervezet által kiállított nyilatkozatot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani, míg
az igazolások (ideértve a más szervezetek által kiállított nyilatkozatokat is) a Kbt. 20§ (3) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatóak;
14. Az ajánlattevő által megadott ajánlati árak az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg;
15. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §
alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását;
16. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi
részszempont esetében: 1-10-ig;
17. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.16.) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1. részszempont alszempontjai esetén a pontszámok megadása akként történik, hogy az alszempontok
értékelésekor a legelőnyösebb tartalmi elem a maximális (10) pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra
adandó pontszámok a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosítással kerülnek meghatározásra.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. A részszempontra adott pontszám ezt követően az
adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül.
Az értékeléshez használt képlet:
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin.
Avizsgált a vizsgált paraméter.
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter.
Pmax a maximálisan adható pont: 10.
Pmin a minimálisan adható pont: 1.
A 2. részszempont esetén a pontszámok megadása akként történik, hogy a részszempont értékelésekor a
legelőnyösebb tartalmi elem a maximális (10) pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a
legjobb tartalmi elemhez viszonyított egyenes arányosítással kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő a számítás
során kettő tizedes jegyig kerekít. A részszempontra adott pontszám ezt követően az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül.
Az értékeléshez használt képlet:
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(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin.
Avizsgált a vizsgált paraméter.
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter.
Pmax a maximálisan adható pont: 10.
Pmin a minimálisan adható pont: 1.
A fizetési határidőt valamennyi fizetendő ellenszolgáltatás (havidíj és eseti díj) tekintetében egységesen kell
meghatározni. A fizetési határidő esetén ajánlattevő min. 15 napos fizetési határidőt köteles megajánlani, 15
napnál rövidebb fizetési határidő esetén az ajánlat érvénytelennek minősül (értékelési minimum). A fizetési
határidő tekintetében ajánlatkérő értékelési korlátot alkalmaz, 90 napos vagy annál hosszabb fizetési határidő
esetén az ajánlat a maximális pontszámot kapja.
Ezt követően valamennyi al-, ill. részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
Tájékoztatjuk a t. Ajánlattevőket, hogy az 1.2. bírálati alszempontra megadott havidíjat kizárólag teljesítési
helyek számának növekedése miatt, arra figyelemmel lehetséges az 1.1. bírálati alszempontra megadott
havidíjakhoz képest módosítani;
18. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés aláírásától számított 8 napon belül biztosítási kötvény vagy más
dokumentum Ajánlatkérő részére történő átadásával igazolni, hogy érvényes szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezik a szerződés teljes hatálya alatt a jelen szerződésre vagy a már korábban kötött felelősségbiztosítási
szerződését kiterjesztette a jelen szerződésre is biztosítási eseménytől függetlenül évi 200 millió HUF
értékben.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:

30.12.2011
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