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I. Fejezet

Ajánlati felhívás

a

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati  felhívásához
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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line 
formanyomtatványok: http://simap.eu.int
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Postai cím:
Árpád u. 176. 

Város/Község 
Mezőkovácsháza 

Postai irányítószám:
5800 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):
Polgármesteri Hivatal
Címzett:
Bakos István Polgármester 

Telefon:
68/381-011 

E-mail:
sokizoltan@mezokovacshaza.hu 

Fax:
68/381-656 

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

A felhasználói oldal címe (URL):
 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: 
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
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[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi 
szerveik

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[x] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg): 

[x] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és 

közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg): 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] 
nem [x] 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 
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II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Szállítási szerződés 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik  
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) Építési beruházás [ ] b) Árubeszerzés [x] c) Szolgáltatásmegrendelés 
[ ] 

Kivitelezés

Tervezés és 
kivitelezés

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

[ ] 

[ ] 

[ ] 
 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek 
kombinációja/Egyéb

[x] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási  
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II.  
mellékletében)

A teljesítés helye
NUTS-kód 

A teljesítés helye 

Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 38. 

NUTS-kód HU332 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] 

Keretmegállapodás megkötése [ ] 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
[ ] 

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

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy 
évet: 
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal): 
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: 

VAGY: és között Pénznem: 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága 
(amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 33000000-0   

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? 
igen [ ] nem [x] 

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] 
nem [ ] 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] 

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] 
 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 
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II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
1. rész: Kombinált felvételi átvilágító – röntgenberendezés, foszfor lemezzel 
digitalizálás, szemészeti, valamint fül-orr-gégészeti eszközök (Összesen:6, db)
2.rész: Felső-közép kategóriájú ultrahang berendezés(Összesen: 1db)
3. rész: Kémiai és immunológiai laborautomata, valamint koagulométer (Összesen: 3 
db)
4. rész: Informatikai hardver és szoftver eszközök 20 munkahelyes – 
betegnyilvántartó (HIS) rendszer, két típusú DICOM képalkotó eszközt integráló 
képarchiváló (PACS) rendszer és betegirányítási rendszer – 3 db szerver, mentési 
rendszer, 27 munkaállomás nyomtatókkal, UPS-ekkel, központi rack IT kábelezés, 
tűzfal, vírusvédelem (Összesen: 17 db)

A beszerezni kívánt termékek részletezése bárki számára elérhetően megtekinthető az 
ajánlatkérő honlapján, amelynek címe: www.mezokovacshaza.hu
A dokumentációban részletezett szakmai követelményeknek megfelelő minőség 
szállítása a szerződés teljesítésének feltétele valamennyi rész tekintetében 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 150860071 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Az ajánlatkérő vételi jogot kíván meghatározni, amely jog keretében a rendelkezésére 
álló finanszírozási keretre tekintettel dönt vásárlásokról. Vételi jogot az alábbiak 
szerint kíván meghatározni:
1. Ajánlati részhez kapcsolódóan:
Kombinált felvételi átvilágító röntgenberendezéshez használatos foszfor lemezek: 
35×43 cm 5 db; 24×30 cm 5 db; 20×24 cm 5 db; 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapokban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő 
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
befejezés (év/hó/nap)

 
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI 
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INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért és jótállás- vállalási 
kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. 
A késedelmi kötbér mértéke: legalább 100.000 Ft/nap
A jótállási idő az átadás-átvételtől számított legalább 24 hónap
A sikeres pályázónak a legalább 24 hónapos jótállási időszakra is kiterjedően 
jóteljesítési garanciát kell nyújtania a bruttó ajánlati ára 3%-os mértékében. A 
garanciavállalások történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra 
engedéllyel rendelkező biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról 
szóló kötelezvénnyel. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre 
A szállító számlájának kiegyenlítése az ajánlatkérő kijelölt képviselője által igazolt, a 
Kbt. 305./A § szerint, a teljesítéstől számított 45 naptári napos átutalással, a 
hiánytalan és hibátlan teljesítést követően történik. A teljesítés során valamennyi rész 
tekintetében 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Előleg fizetése nem 
lehetséges. 

 

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

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? 
igen [ ] nem [x] 
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
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III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó 
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő 
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki 
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) 
bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy 
a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) 
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok hiányát a Kbt. 63. § szerint kell igazolni. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő és a 10% feletti 
alvállalkozónak a szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi, 
gazdasági alkalmassága az 
alábbiakban igazolandó:
a) Valamennyi, a cégkivonatban 
szereplő számlavezető pénzintézetétől 
származó, az ajánlat benyújtásának 
időpontjától számított 60 napnál nem 
régebbi keltű nyilatkozatának eredeti 
vagy hiteles másolati példánya az 
alábbi tartalommal:
- ajánlattevő és 10% feletti 
alvállalkozó 
számlaszáma(i)
• mióta vezetik a számlákat, 
• azon volt-e 2008., 2009.évben sorban 
állás
b) A Kbt. 66. § (1) b) szerinti 
beszámoló benyújtása másolatban 
2007., 2008, 2009 évekre 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 
valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlannak minősül a szerződés 
teljesítésére az ajánlattevő, ha
a) ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának 
bármely folyószámláján 2008., 2009. évben 
sorban állása volt,
b) ajánlattevőnek vagy a közbeszerezés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a 
számviteli törvény szerinti beszámolója 
alapján bármely vizsgált évben (2007., 2008., 
2009. év) mérleg szerinti eredménye negatív 
volt. 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:

Ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozója által a szerződés 
teljesítéséhez szükséges műszaki, 
szakmai alkalmassága az alábbiak 
szerint igazolandó:
1. rész vonatkozásában:
a) a Kbt. 67. § (1) a) és 68. § (1) a)-
b) alapján a 2007., 2008., 2009. 
évek legjelentősebb, kombinált 
felvételi átvilágító – röntgen – 
berendezés, tárgyú szállításainak 
ismertetése a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésében meghatározott 
formában

b) azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek), illetőleg 
vezetőknek a megnevezését, 
képzettségük ismertetését, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 67. 
§ (1) bekezdés c) pont]. Csatolni 
kell a szakemberek szakmai 
önéletrajzát, az előírt végzettség 
igazolását (oklevél másolat),
c) a beszerzendő áru leírása, 
illetőleg fényképe [Kbt. 67. § (1) 
bekezdés d) pont]

d) bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált tanúsító szervezettől 
származó tanúsítvány [Kbt. 67. § 
(1) bekezdés f) pont]

e) OTH által kiadott dokumentum 
másolata arról, hogy hogy a 
szállítandó röntgen berendezés 
érvényes OTH számmal rendelkezik 

[Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pont]

f) CE minősítést igazoló okirat 
másolata [Kbt. 67. § (1) bekezdés e) 
pont]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére 
az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, ha nem rendelkezik:

1. rész vonatkozásában:
a) az ajánlat benyújtását megelőző három évben 
összesen (2007; 2008; 2009.), legalább három 
darab, egészségügyi intézményen végzett, az 
ajánlati felhívás tárgyának megfelelő – digitális 
röntgenberendezés - orvosi műszer és felszerelés 
szállítására vonatkozó befejezett referenciával, 
melyek mindegyikének értéke eléri a nettó 45 M 
HUF-t , amelyek közül legalább 1 db röntgen 
terén teljesült.

b) - legalább 2 fő kiképzett, magyarul beszélő 
röntgen szervizszakember a megajánlott típusra, 
a kiképzést igazoló gyártó által kiállított 
dokumentum becsatolásával.
- legalább 1 fő, legalább 5 év klinikai mérnöki és/
vagy egészségügyi mérnöki szakmai gyakorlattal 
és felsőfokú végzettséggel rendelkező klinikai 
mérnök szakemberrel.

c) Ha a termékleírás és fotó alapján 
megállapítható, hogy a megajánlott termék nem 
felel meg maradéktalanul legalább az ajánlati 
dokumentációban lévő tenderlapokban minimum 
feltételként előírt és specifikált műszaki 
elvárásoknak.

d) Ha nem rendelkezik orvostechnikai 
berendezések forgalmazása és telepítése illetve 
üzembe helyezése, érvényességi területű ISO 
9001 minőségirányítási rendszerrel.

e) Ha nem rendelkezik a szállítandó röntgen 
berendezésre vonatkozó érvényben lévő OTH 
számmal rendelkezzen 

f) Ha nem rendelkezik valamennyi szállítandó 
elem CE minősítéssel 
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fejtája 

Nyílt [x] 

Meghívásos [ ] 

Gyorsított meghívásos [ ] 
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Tárgyalásos [ ] 

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ] 
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,  
További információk rovatban kell megadni 

Gyorsított tárgyalásos [ ] 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ] 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) 
Létszám 
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a 
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? 
igen [ ] nem [ ] 

 
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] 

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] 

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – 
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell  
megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban 
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

 Részszempont Súlyszám
1. 1. rész vonatkozásában: Ajánlati ár (nettó Ft) 140
2. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva) 140
3. • Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása 20
4. • Asztallap hosszirányú mozgástartománya 20
5. • Asztallap motorikus keresztirányú mozgatása 20
6. • Asztallap keresztirányú mozgás tartománya 20
7. • Asztallap teherbírása 10
8. • Röntgencső nagy fókusz 20
9. • Röntgencső anód hőkapacitása 10
10. • Röntgencső búra hőkapacitása 20
11. Késedelmi kötbér(Ft/nap) 35
12. Jótállási idő(hó): 30
13. 2. rész vonatkozásában: Ajánlati ár (nettó Ft) 26
14. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva) 26

15. • Szöveti elaszticitás vizsgálati funkció továbbfejlesztésének 
lehetősége lágyrész, felszíni vizsgálatokhoz 10

16. • A kiírtakon túl lehetséges és a készülékkel elvégezhető alkalmazási 
területek száma 5

17. • Dual gate doppler funkció megléte 4

18. • Vasculáris vizsgálatra szolgáló lineáris vizsgálófej elasztográfiás 
üzemmódban 3

19. • Bőrfelszínhez közeli alacsony áramlások vizsgálati lehetősége 2
20. • Rendszer dinamikatartomány 1
21. • Maximális vizsgálati mélység 1
22. Késedelmi kötbér (Ft/nap) 7
23. Jótállási idő (hó) 5
24. 3. rész vonatkozásában: Ajánlati ár (nettó Ft) 20
25. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva) 20

26. • Minták egyenként történő mérése, monoteszt reagens rendszerrel 
(Immunológiai automata) 5

27. • Reagens tálcán helyek száma: min. 24. (Klinikai kémiai automata) 2

28. • Hullámhosszok száma 340 – 800 nm között: min. 6 db(Klinikai 
kémiai automata) 2

29. • Vízrendszer ne kelljen (Klinikai kémiai automata) 2

30. • Allergia mérés lehetősége specifikus IgE méréssel (Immunológiai 
automata) 2

31. • Mérési teljesítmény min. 30 teszt/óra PT mérés esetén (Automata 2
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
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VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS? 

igen [x] nem [ ] 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és 
bármely egyéb használható hivatkozási alapot: 

DAOP-4.1.1/B-2008-0010. számú, Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése 
Mezőkovácsházán 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
1.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) 
bekezdés szerinti korlátlan hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
2.) Eredményhirdetés időpontja: 2010. november 2. 11.00 óra 
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 22-én, 8.00 óra 
4.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát 
eredetben vagy hiteles másolatban és az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem 
régebbi keltű cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati példányát. Amennyiben a cég 
adatai tekintetében folyamatban van el nem bírált módosítás, csatolni kell a változás 
bejelentési kérelem másolatát.
5.) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek 
minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén 
ezzel köt szerződést.
6.) A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti nyilatkozatot csatolni kell.
7.) Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
8.) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve 
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9.) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása a tenderen való részvétel feltétele. Az 
Ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
10.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés tejesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
11.) Az ajánlat benyújthatóságának feltétele 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték 
teljesítése, az ajánlatkérő 11733034-15344100 számú bankszámlájára történő 
befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés tényét az 
ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az 
ajánlati biztosíték a nyertes és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő esetében a 
szerződéskötést követő 10 napon belül, a többi ajánlattevő esetében az 
eredményhirdetést követő 10 napon belül kerül visszafizetésre, illetőleg feloldásra.
12) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő tevékenységi körében a jelen beszerzés 
tárgya szerinti tevékenység nem szerepel.
14) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetőképességet igazoló 
nyilatkozatokat kibocsátó pénzintézeteken kívül máshol nem vezet bankszámlát
15) Dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció ellenértéke 80 000.- 
Ft+ÁFA, összesen bruttó 100 000.- Ft. A dokumentáció átvehető személyesen, 
előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján (68/381-011) munkanapokon 8.00-
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Röntgen 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 
Kombinált felvételi átvilágító röntgenberendezés, foszfor lemezzel digitalizálás, 
szemészeti, valamint fül-orr-gégészeti eszközök (Összesen:6, db)
Opcionálisan megvásárolni kívánt: Kombinált felvételi átvilágító – röntgen – 
berendezéshez használatos foszfor lemezek: 15 db 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 33000000-0   

3) MENNYISÉG 
Kombinált felvételi átvilágító röntgenberendezés, foszfor lemezzel digitalizálás, 
szemészeti, valamint fül-orr-gégészeti eszközök (Összesen:6, db)
Opcionálisan megvásárolni kívánt: Kombinált felvételi átvilágító – röntgen – 
berendezéshez használatos foszfor lemezek: 15 db 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 56853071 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE 
(adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Ultrahang 
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 
Felső-közép kategóriájú ultrahang berendezés(Összesen: 1db) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 33000000-0   

3) MENNYISÉG 
Felső-közép kategóriájú ultrahang berendezés(Összesen: 1db) 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 15550000 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE 
(adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS Laborautomaták 
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 
Kémiai és immunológiai laborautomata, valamint koagulométer (Összesen: 3 db) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 33000000-0   

3) MENNYISÉG 
Kémiai és immunológiai laborautomata, valamint koagulométer (Összesen: 3 db) 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 19300000 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE 
(adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS Informatikai eszközök 
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 
Informatikai hardver és szoftver eszközök (Összesen: 19 db) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 33000000-0   

3) MENNYISÉG 
Informatikai hardver és szoftver eszközök 20 munkahelyes – betegnyilvántartó (HIS) 
rendszer, két típusú DICOM képalkotó eszközt integráló képarchiváló (PACS) 
rendszer és betegirányítási rendszer – 3 db szerver, mentési rendszer, 27 
munkaállomás nyomtatókkal, UPS-ekkel, központi rack IT kábelezés, tűzfal, 
vírusvédelem (Összesen: 17 db) 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 59157000 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE 
(adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

II. Fejezet

Útmutató az ajánlattevők részére

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”
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tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati  felhívásához

Útmutató az ajánlattevők részére

Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott 
meghatározott  feltételek kiegészítésére,  valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő 
ajánlattételi  feltételek rögzítését  tartalmazza.  Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. 
megjelölés a 2003. évi CXXIX. törvényt jelöli.

1.      A dokumentáció használata

A  Dokumentáció ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi 
alkotásokról  szóló   jogszabályok  oltalomban  részesítik.  A  Dokumentáció  másolása, 
sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen 
eljárás  keretein  kívül  bármilyen  formában  történő  felhasználásához  ajánlatkérő  nem 
járul hozzá.

2. Ajánlatkérő nyilatkozata

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás  „A szerződés tárgya” szakaszban 
meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll.
A  dokumentáció  részét  képező  közbeszerzési  műszaki  leírás,  tervdokumentáció  a 
hatályos  jogszabályokban  és  egyéb  szabványos  előírásokban  a  Kbt.  58.§-ban  előírt 
követelmények  figyelembe  vétele  mellett  került  összeállításra,  valamint  abban  a 
létesítéshez meglévő és okiratokban foglalt követelmények betartásra kerültek.

4. Az ajánlat költségei
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Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget ajánlattevő 
viseli. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban ajánlattevők 
részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, 
hogy  ajánlatkérő  az  eljárást  eredményessé,  vagy  eredménytelenné  nyilvánítja. 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza.

5. Kapcsolattartás

Ajánlatkérő  felhívja  ajánlattevő  figyelmét,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  során 
kapcsolattartásra  kizárólag  írásban  kerülhet  sor.  Ajánlatkérő  visszautasít  minden 
személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.  Ajánlattevők az ajánlati 
felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban 
nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10 napig, a kapcsolattartóként 
megjelölt  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadónak  faxon  és  e-mailben- Word 
formátumban - eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. 
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az 
ajánlattevők   nem  a  fenti  email  és  fax  címre  küldtek  meg, vagy  nem Word 
formátumban küldtek meg!
Az  Ajánlatkérő  továbbá  nem  vállal  felelősséget  azon  kérdések  megválaszolásáért, 
melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak e-mailben küldtek meg!

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, 
hogy az Ajánlattevők által feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a 
törvényes határidőn belül megadja.
Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni 
kötelesek. 

Ajánlattevő  adja  meg  ajánlatában  azon  kapcsolattartó  személyek  nevét,  beosztását, 
valamint  telefon  és  telefax  számait,  valamint  e-mail  címeit,  akik  az  eljárás  során 
nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak.

Ajánlatkérő  kapcsolattartásra  kijelölt  képviselője  (csak  írásos  kapcsolattartás 
lehetséges):

Tari Gabriella
58  Mezőkovácsháza, Árpád út 176.
Fax: (06-68) 381-656
tarigabi@mezokovacshaza.hu

6. Az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve magyar.  Az ajánlatot  magyar  nyelven kell beadni, az eljárás során 
mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. 
Minden  idegen  nyelven  kiállított  igazolás  és  dokumentum  mellé  csatolni  kell  azok 
hiteles magyar fordítását is a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) 
MT rendelet és a 7/1986.(VI.26.)IM rendelet előírásainak megfelelően. 

7. Az ajánlat terjedelme
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Az ajánlat  tárgyát,  a  megvalósítandó  feladatot  a  Dokumentáció  műszaki  mellékletét 
alkotó árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás, a mellékelt specifikációs leírások 
együttesen képezik. 
A beszerzés  4  szerződés  keretében  történik.  Az ajánlattevők  dönthetnek  arról,  hogy 
hány, illetve mely részekre kívánnak ajánlatot adni.
Az ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, 
ha  egy  ajánlattevő  több  részre  is  nyújt  be  ajánlatot,  úgy  az  egyes  részspecifikus  
dokumentumokat  (pl.  felolvasólap,  ajánlati  lap,  szerződés tervezet,  stb.)  részenként  
külön-külön kell kitölteni és benyújtani!

8. Az ajánlatok elbírálása

Ajánlatkérő a  beérkező és  érvényes  ajánlatokat  a Kbt.  57.  §  (2) bekezdés  b) pontja 
szerinti,  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  alapján  bírálja  el, 
valamennyi ajánlati rész tekintetében.
Az egyes részek bírálati rendszere az alábbi.

1. Ajánlati rész: Röntgen

Az egyes bírálati szempontok és súlyszámok az alábbiak.

Sorsz. Bírálati szempont Adható 
pontszám Súlyszám Módszer

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70-90 140 Lineáris 
arányosítás

2.
Műszaki színvonal 
(alszempontok 
alábontva)

70-90 140

Asztallap motorikus 
hosszirányú mozgatása 70-90 20 Sávos 

arányosítás
Asztallap hosszirányú 
mozgástartománya 70-90 20 Lineáris 

arányosítás
Asztallap motorikus 
keresztirányú mozgatása 70-90 20 Sávos 

arányosítás
Asztallap keresztirányú 
mozgás tartománya 70-90 20 Lineáris 

arányosítás

Asztallap teherbírása 70-90 10 Lineáris 
arányosítás

Röntgencső nagy fókusz 70-90 20 Lineáris 
arányosítás

Röntgencső anód 
hőkapacitása 70-90 10 Lineáris 

arányosítás
Röntgencső búra 
hőkapacitása 70-90 20 Lineáris 

arányosítás

3. Késedelmi kötbér(Ft/nap) 70-90 35 Lineáris 
arányosítás

4. Jótállási idő(hó) 70-90 30 Lineáris 
arányosítás
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Lineáris  arányosítás  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a 
matematikai  interpolálás  módszerét  alkalmazza  az  ajánlatkérő  úgy,  hogy  a 
legkedvezőbb ajánlat  kapja a legmagasabb,  90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat 
kapja  a  legalacsonyabb,  70  pontot.  A  köztes  ajánlatok  pontszáma  egymáshoz 
arányosított szóródásuk szerint kerül kiszámításra.
Az így megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Sávos  értékelés  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a  sávos 
értékelés módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, 70 és 90 pont között. A sávok pontértéke 
a  dokumentáció  V.  fejezete  műszaki  specifikációjánál  kerül  meghatározásra.  Az így 
megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Az ajánlati rész nyertese az az ajánlat, amely a súlyozott pontszámok összesítésével a 
legmagasabb pontszámot éri el.

2. Ajánlati rész: Ultrahang

Az egyes bírálati szempontok és súlyszámok az alábbiak.
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Sorsz. Bírálati szempont Adható 
pontszám Súlyszám Módszer

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70-90 26 Lineáris 
arányosítás

2.
Műszaki színvonal 
(alszempontok 
alábontva)

70-90 26 Lineáris 
arányosítás/sávos

Szöveti elaszticitás 
vizsgálati funkció 
továbbfejlesztésének 
lehetősége lágyrész, 
felszíni vizsgálatokhoz

70-90 10 Sávos

A kiírtakon túl lehetséges 
és a készülékkel 
elvégezhető alkalmazási 
területek száma

70-90 5 Lineáris 
arányosítás

Dual gate doppler 
funkció megléte 70-90 4 Sávos

Vasculáris vizsgálatra 
szolgáló lineáris 
vizsgálófej elasztográfiás 
üzemmódban

70-90 3 Sávos

Bőrfelszínhez közeli 
alacsony áramlások 
vizsgálati lehetősége

70-90 2 Sávos

Rendszer 
dinamikatartomány 70-90 1 Lineáris 

arányosítás
Maximális vizsgálati 
mélység 70-90 1 Lineáris 

arányosítás

3. Késedelmi 
kötbér(Ft/nap) 70-90 7 Lineáris 

arányosítás

4. Jótállási idő(hó) 70-90 5 Lineáris 
arányosítás

Lineáris  arányosítás  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a 
matematikai  interpolálás  módszerét  alkalmazza  az  ajánlatkérő  úgy,  hogy  a 
legkedvezőbb ajánlat  kapja a legmagasabb,  90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat 
kapja  a  legalacsonyabb,  70  pontot.  A  köztes  ajánlatok  pontszáma  egymáshoz 
arányosított szóródásuk szerint kerül kiszámításra.
Az így megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Sávos  értékelés  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a  sávos 
értékelés módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, 70 és 90 pont között. A sávok pontértéke 
a  dokumentáció  V.  fejezete  műszaki  specifikációjánál  kerül  meghatározásra.  Az így 
megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Az ajánlati rész nyertese az az ajánlat, amely a súlyozott pontszámok összesítésével a 
legmagasabb pontszámot éri el.
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3. Ajánlati rész: Laborautomaták
Az egyes bírálati szempontok és súlyszámok az alábbiak.

Sorsz. Bírálati szempont Adható 
pontszám Súlyszám Módszer

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70-90 20 Lineáris 
arányosítás

2.
Műszaki színvonal 
(alszempontok 
alábontva)

70-90 20

Minták egyenként történő 
mérése, monoteszt 
reagens rendszerrel 
(Immunológiai automata)

70-90 5

Sávos

Reagens tálcán helyek 
száma: min. 24. (Klinikai 
kémiai automata)

70-90 2
Sávos

Hullámhosszok száma 
340 – 800 nm között: 
min. 6 db(Klinikai 
kémiai automata)

70-90 2

Sávos

Vízrendszer ne kelljen 
(Klinikai kémiai 
automata)

70-90 2
Sávos

Allergia mérés 
lehetősége specifikus IgE 
méréssel (Immunológiai 
automata)

70-90 2

Sávos

Mérési teljesítmény min. 
30 teszt/óra PT mérés 
esetén (Automata 
Koagulométer)

70-90 2

Sávos

Kromogén tesz 
Van/Nincs (Automata 
Koagulométer)

70-90 2
Sávos

Egyszerre elhelyezhető 
minták száma: min. 30 
db (Automata 
Koagulométer)

70-90 2

Sávos

Férőhely: min. 40 
minta/tálca(Klinikai 
kémiai automata)

70-90 1
Sávos

3. Késedelmi kötbér(Ft/nap) 70-90 5 Lineáris 
arányosítás

4. Jótállási idő(hó) 70-90 5 Lineáris 
arányosítás

Lineáris  arányosítás  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a 
matematikai  interpolálás  módszerét  alkalmazza  az  ajánlatkérő  úgy,  hogy  a 
legkedvezőbb ajánlat  kapja a legmagasabb,  90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat 
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kapja  a  legalacsonyabb,  70  pontot.  A  köztes  ajánlatok  pontszáma  egymáshoz 
arányosított szóródásuk szerint kerül kiszámításra.
Az így megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Sávos  értékelés  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a  sávos 
értékelés módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, 70 és 90 pont között. A sávok pontértéke 
a  dokumentáció  V.  fejezete  műszaki  specifikációjánál  kerül  meghatározásra.  Az így 
megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Az ajánlati rész nyertese az az ajánlat, amely a súlyozott pontszámok összesítésével a 
legmagasabb pontszámot éri el.

4. Ajánlati rész:

Az egyes bírálati szempontok és súlyszámok az alábbiak.

Bírálati szempont Adható 
pontszám Súlyszám Módszer

Ajánlati ár (nettó Ft) 70-90 50 Lineáris 
arányosítás

A szállított rendszer 60 havi 
fenntartási költsége (nettó 
HUF)

70-90 20 Lineáris 
arányosítás

Azonos gyártótól származó 
medikai (HIS) és PACS 
rendszer

70-90 20 Sávos

Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva, 
napokban, max. 60 nap)

70-90 5 Lineáris 
arányosítás

Hibabejelentéstől számított 
helyszíni megjelenési idő 
(perc, max. 360 perc)

70-90 5 Lineáris 
arányosítás

Lineáris  arányosítás  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a 
matematikai  interpolálás  módszerét  alkalmazza  az  ajánlatkérő  úgy,  hogy  a 
legkedvezőbb ajánlat  kapja a legmagasabb,  90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat 
kapja  a  legalacsonyabb,  70  pontot.  A  köztes  ajánlatok  pontszáma  egymáshoz 
arányosított szóródásuk szerint kerül kiszámításra.
Az így megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Sávos  értékelés  módszere:  Ezen  értékelési  módszer  alkalmazása  során  a  sávos 
értékelés  módszerét  alkalmazza  az ajánlatkérő  úgy,  hogy az  az  ajánlat,  ahol  azonos 
gyártótól származik a HIS és PACS rendszer 90 pontot kap, míg amely ajánlat,  ahol 
eltérő gyártótól származnak ezen elemek, 70 pontot kap.
Az így megállapított pontszámok kerülnek beszorzásra a súlyszámmal.

Az ajánlati rész nyertese az az ajánlat, amely a súlyozott pontszámok összesítésével a 
legmagasabb pontszámot éri el.

26



9. Fizetési feltételek

A szállító számlájának kiegyenlítése az ajánlatkérő kijelölt képviselője által igazolt, a 
Kbt. 305./A § szerint, a teljesítéstől számított 45 naptári napos átutalással, a hiánytalan 
és hibátlan teljesítést követően történik. A teljesítés során valamennyi rész tekintetében 
1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Előleg fizetése nem lehetséges.
Ajánlatkérő  lehetővé  teszi,  hogy a  jelen  pontban  meghatározott  fizetési  feltételektől 
kedvezőbb fizetési feltételekre tegyenek ajánlatot ajánlattevők.

10. Kötbér vállalásának feltételei

Ajánlatkérő  érvényességi  feltételként  a  következő  kötbér  típusú  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettségek vállalását írja elő:
- Napi késedelmi kötbér 100 eFt/nap
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét  arra,  hogy a napi késedelmi kötbér 
felső mértékét nem határozta meg, de közli, hogy a napi 300 000.-Ft-ot elérő, vagy azt 
meghaladó mértékű megajánlás maximális pontszámot érő ajánlati elem.

 11. Pót-, és többletmunkák elszámolása

Pót-, és többletmunkák elszámolása a teljesítés során nem lehetséges. 

12.     Jótállás vállalásának feltételei

Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő adja meg ajánlatában a vállalt jótállási időtartam 
hosszát hónapokban, mely a szerződés tárgyában meghatározott teljesítés teljes körűen 
értendő A jótállás minimális időtartamaként ajánlatkérő 24 hónap jótállás vállalását írja 
elő.  A  vállalt  jótállási  időn  túl  ajánlattevőnek  vállalnia  kell  a  vonatkozó 
jogszabályokban  előírt  kötelező  alkalmassági  időket,  továbbá  az  egyes  anyagok, 
berendezések,  szerkezetek vonatkozásában biztosítania  kell  a vállalt  jóteljesítési  időn 
túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, garanciális időtartamokat.
A sikeres pályázónak a legalább kétéves jótállási időszakra is kiterjedően jóteljesítési 
garanciát  kell  nyújtania  az  ajánlati  ára  3%-os  mértékében.  A  garanciavállalások 
történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező 
biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jótállási idő felső mértékét 
nem határozta meg, de közli,  hogy a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó mértékű 
megajánlás maximális pontszámot érő ajánlati elem.

13.      Egyéb feltételek

13.1)  Ajánlattevő  csatolja  ajánlatához  a  teljesítés  megvalósítási  ütemtervét,  valamint 
pénzügyi ütemezését. 

13.2)  Az  Ajánlatkérő  írásban,  a  többi  ajánlattevő  egyidejű  értesítése  mellett, 
felvilágosítást kérhet az  ajánlattevőtől  a  kizáró  okokkal,  az  alkalmassággal,  illetőleg 
az  ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A 
felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
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14. Az  ajánlattevőnek  meg  kell  jelölnie  ajánlatában  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés 
teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe 
venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit), 
amelynek  teljesítésében  a  megjelölt  alvállalkozók  közreműködnek,  továbbá  az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet a Kbt. 71.§ 
(1) bekezdése értelmében.
 
15. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi  CXXIX. törvény 2009.  április  1-én  hatályba  lépett  módosítására,  amely  törvény 
63.§(1) a) és b) pontjai értelmében az ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell 
arról,  hogy  nem  tartoznak   a  60.§,  61.§-ban  meghatározott  kizáró  okok  alá.  Az 
ajánlattevőnek – nyertessége esetén – az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell 
ezen  kizáró  okok  fenn  nem  állását  igazolniuk  a  Kbt-ben  előírt  dokumentumok 
benyújtásával.
Ugyanakkor az ajánlatkérő ezúton kifejti azon véleményét, mely szerint csak abban az 
esetben élhetnek a kizáró okok fenn nem állása igazolására szolgáló dokumentumokkal 
kapcsolatosan  hiánypótlási  lehetőségükkel,  amennyiben  azt  önkéntesen  benyújtanak 
ajánlatukkal.

16. Ajánlattevő  csatolja  ajánlatához  részletes  ajánlatát,  mely  tartalmazza  a  fizetési 
feltételeket,  teljesítési  határidők,  jótállási  feltételeket,  késedelmi  kötbér  feltételeket, 
pótmunka  elszámolás  feltételeit,  ajánlat  érvényességére  vonatkozó  feltételek,  egyéb 
ajánlattevői feltételek stb. ismertetését.

17.  Az  ajánlattevőnek  az  ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban  meghatározott 
tartalmi  és  formai  követelményeknek  megfelelően  kell  ajánlatát  elkészítenie  és 
benyújtania. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 70. § (2) 
bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételire, a szerződés 
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
Az ajánlati  felhívásban előírt  valamennyi  igazolást,  nyilatkozatot  – azok kivételével, 
melyek  egyszerű  másolatban  csatolhatók  -  hiteles  másolatban  is  benyújthatja  az 
ajánlattevő.   Az  ajánlatkérő  az  eredetiben  becsatolt  igazolásokat,  nyilatkozatokat  is 
elfogadja.

18. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlatkérő az 
ajánlattevőktől ajánlata benyújtásával egyidejűleg az ajánlattételi felhívás VI.4. Egyéb 
információk  10.  pontjában  meghatározott  500.000.-Ft  összegű  ajánlati  biztosíték 
nyújtását  írja  elő.  Az  ajánlati  biztosíték  nyújtása  a  Kbt.  59.§  (1)(2)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően teljesíthető az Ajánlatkérőnek a  11733034-15344100  számú 
bankszámlájára az ajánlattételi  határidő lejártáig történő átutalással,  vagy Ajánlatkérő 
nevére  szóló,  az  ajánlati  kötöttség  idejéig  érvényben  maradó  bankgarancia,  vagy 
biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  –  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  – 
kötelezvény  formájában.  Az  átutalás  tényét  igazoló  eredeti  banki  igazolást,  vagy 
bankgarancia esetén az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, vagy a biztosítási szerződés 
alapján kiállított kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlati 
biztosíték  nem  válik  szerződést  biztosító  mellékkötelezettséggé.  A  biztosítékok 
visszafizetése a nem nyertes Ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől számított 10 
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napon  belül,  a  nyertes  Ajánlattevő  részére,  valamint  a  megnevezett  második 
legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő részére a szerződéskötéstől számított 10 napon 
belül kerül sor. Az ajánlati biztosíték után az Ajánlatkérő kamatot nem fizet.
Az  ajánlati  biztosítékot  egyszeri  500 000.-Ft-tal  kell  teljesíteni  a  fent  leírt  módok 
valamelyikén, függetlenül attól, hány részre nyújt be ajánlatot az ajánlattevő.

    
19. Cégkivonat, aláírási címpéldány benyújtása

Felhívjuk  az  ajánlattevők  figyelmét  arra,  hogy  az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az 
ajánlattevő az ajánlattételi  határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata,  a 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) hitelesített aláírási címpéldánya(i)-t

20.      A közbeszerzési eljárási dokumentáció részét képezi:

ajánlati felhívás
útmutató,
alaki feltételek,
ajánlati és szerződéses feltételek, szerződéstervezet,
ajánlatkérési műszaki dokumentáció,
a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyag,

21. Ajánlat benyújtása

Az ajánlatokat  négy példányban A/4 formátumban kell  benyújtani,  melyek  közül  az 
egyiket  „eredeti”,  a  másik  hármat  pedig  „másolat”  felirattal  kell  megjelölni.  Az 
ajánlathoz lapszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. 
A  másolati  példányokat  a  kész,  eredeti  példányról  kell  elkészíteni.  Amennyiben, 
bármilyen  eltérés  lenne  az  egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó.
Az  ajánlat  eredeti  példányát  géppel  vagy  tintával  kell  kitölteni,  az  információkat 
tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni.
A  saját  nyilatkozatokat  cégszerűen  kell  aláírni,  valamennyi  további  információt 
tartalmazó oldalt szignálni kell, a cégszerű aláírást tartalmazó oldalt nem kell szignálni.
Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban kell 
benyújtani.  A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége 
egyértelműen megállapítható legyen.
A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni:
„Mezőkovácsháza/Járóbeteg szakellátó/Eszközbeszerzés. Az ajánlat nem bontható 
fel az ajánlattételi határidő lejártáig: 2010/10/18-án, 11.00 óráig.”
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem 
vállal  felelősséget  a  benyújtott  ajánlat  elkeveredéséért  és  idő  előtti  felbontásáért. 
Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítása  miatt),  úgy a  felirat  aktualizálható,  azaz  a  módosított  ajánlattételi 
határidő napját kell feltüntetni.
Az ajánlat  nem tartalmazhat  betoldásokat,  törléseket  vagy felülírásokat,  azt  az esetet 
kivéve,  ha ajánlattevő  javítja  ki  saját  hibáját.  Ilyenkor  az ajánlat  aláírójának,  illetve 
aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat.
A benyújtott ajánlat eredeti és egy másolati példányát az ajánlatkérő 5 évig megőrzi. 
Egy másolati példányt az ajánlatkérő az eredményhirdetést követően 60 napig tárolja, az 
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ajánlattevő vagy megbízottja kérésére átadja. A 60. nap után az át nem vett másolati 
példányt az ajánlatkérő minden külön értesítés nélkül megsemmisíti.

28. Ajánlatok  bontása

Az ajánlat  bontására  a  Kbt.  80.  §-ában  meghatározott  feltételeknek  megfelelően  az 
ajánlattételi  határidő lejártakor, az ajánlattételi  felhívásban megadott helyszínen kerül 
sor.  Ajánlatkérő az ajánlatok  bontási  eljárásán a Kbt.  80.  §.  (3) bekezdésében előírt 
adatokat ismerteti. 

29. Ajánlattevő kötelezettségvállalása

Ajánlatkérő  felkéri  Ajánlattevőket,  hogy  az  ajánlatukat  „Az  ajánlat  részeként 
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke” jelen dokumentáció 
III. Fejezet,  1. számú  mellékletben megadott sorrend szerint állítsák össze.

30. Szerződés tervezet benyújtása

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2009. április 1-én hatályba lépett 
módosítása  értelmében  az  ajánlatkérőnek  az  ajánlati  dokumentációban  szerződés 
tervezetet  kell  az  ajánlattevők  részére  rendelkezésre  bocsátania.  Az  ajánlatkérő  a 
dokumentáció IV. Fejezetében közreadott tervezettel ezen kötelezettségének tesz eleget.
A  szerződés  tervezetben  rögzített  minimális  ajánlati  elemek  vállalása  az  érvényes 
ajánlattétel feltétele, a tervezet tehát tartalmában nem csökkenthető. Bővíthető viszont a 
szerződés  tervezet  mindazon  többletvállalásokkal,  amelyeket  az  ajánlattevők 
benyújtásra  kerülő  ajánlatai  tartalmaznak.  Az  ajánlattevők  tehát  kiegészíthetik  az 
ajánlatkérő  által  rendelkezésre  bocsátott  tervezetet.  Fontos  követelmény  azonban  ez 
esetben az, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő szerződés tervezet teljes összhangban 
álljon az ajánlat tartalmával.

31.        Nyilvánosság

Az  Ajánlatkérő  ezúton  tájékoztatja  a  Tisztelt  Ajánlattevőket,  hogy  a  projekt 
megvalósítása a nyilvánosság biztosítása mellett történik.
Ezen  kötelezettségnek  való  megfelelés  érdekében  a  projekt  támogatására  irányuló 
pályázat  bárki  számára  elérhető  elektronikus  úton,  az  Ajánlatkérő-Kedvezményezett 
Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  hivatalos  honlapján,  amelynek  címe: 
www.mezokovacshaza.hu.

32. Hamis nyilatkozatok besorolása

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra 
kerülő valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint, 
amelyek 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak 
minősülnek.
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Igazolási módok a   közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény   
63. §. – 63/A. § alapján

63. §1

(1)  Az  ajánlattevőnek  és  – a  71.  §  (1)  bekezdésének  b)  és  c)  pontja, 
valamint  (5)  bekezdése  szerinti  esetben  –  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozójának, 
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek

a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § 
(1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg 
(2) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,

b)  az  ajánlattevő  (közös  ajánlattétel  esetén  ajánlattevők)  nyertessége 
esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a (2)–(5) bekezdés és a 63/
A.  §  (1)  bekezdése  szerint  kell  igazolnia,  hogy  nem  tartozik  a  60.  §  (1) 
bekezdésének, valamint –  ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) 
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.

(2) Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles 
elfogadni:

a) a 60. § (1) bekezdésének a)–d), f) és h) pontja és a 61. § (1) bekezdésének 
a)–c)  pontja  esetében  az  illetékes  bíróság  vagy  hatóságok  nyilvántartásának 
kivonatát  (hatósági  erkölcsi  bizonyítványt)  vagy  ennek  hiányában  bírósági  vagy 
hatósági igazolást;

b)  a  60.  §  (1)  bekezdésének  e)  pontja  esetében  az  érintett  ország  illetékes 
hatóságainak igazolását;

c)  ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az  a)  vagy a  b)  pont 
szerinti  kivonatot  vagy  igazolást,  vagy  azok  nem  terjednek  ki  az  a)  pontban 
hivatkozott  esetek  mindegyikére,  az  ajánlattevő  (alvállalkozó)  eskü  alatt  tett 
nyilatkozatát,  vagy  ha  ilyen  nyilatkozat  nem  ismert  az  érintett  országban,  az 
ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai 
szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d)  a  61.  §  (1)  bekezdésének  d)  pontja  esetében  az  építési  beruházásra,  az 
árubeszerzésre  és  a  szolgáltatás  megrendelésre  irányuló  közbeszerzési  eljárások 
összehangolásáról  szóló  2004/18/EK  irányelvnek  árubeszerzés  esetében  a  IX  B. 
mellékletében,  építési  beruházás  esetében  a  IX  A.  mellékletében,  szolgáltatás 
megrendelés  esetében  a  IX  C.  mellékletében  felsorolt  nyilvántartások  szerinti 
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot;

e) a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány 
hiteles másolatát, illetőleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

f)  a 60.  §  (1)  bekezdésének  i)  pontja  esetében az ajánlattevő  (alvállalkozó) 
nyilatkozatát;

g) a 61. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;
h)  a minősített  ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti  igazolást  azokban az 

esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is 
–,  hogy az  ajánlattevő  (alvállalkozó)  nem esik a  60.  és  61.  §  valamely esetének 
hatálya alá.

1 E szakasz módosításai 2009. április 1-jétől hatályosak.
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(3) A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozója,  továbbá  az  erőforrást  nyújtó 
szervezet – ha az ajánlatban nem adta be – az eredményhirdetést követő nyolc 
napon  belül  köteles  csatolni  a  60.  §  (1)  bekezdésének  e)  pontja  és  –  ha  az 
ajánlatkérő  azt  előírta  –  a  61.  §  (2)  bekezdése  szerinti  köztartozást  nyilvántartó 
hatóságok  igazolását  arról,  hogy az  igazolás  kiállításának  időpontjában  van-e  az 
ajánlattevőnek  vagy  alvállalkozójának  vagy  a  számára  erőforrást  nyújtó 
szervezetnek a  hatóság  által  nyilvántartott  köztartozása,  vagy  ha  van,  annak 
megfizetésére halasztást kapott.

(4)  Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a 91.  § (2)  bekezdését,  és  a 
nyertes  ajánlattevő,  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója,  továbbá az erőforrást  nyújtó 
szervezet  a (3) bekezdésben előírt  határidőn belül  az igazolásokat nem, vagy 
nem  megfelelő  tartalommal  csatolja,  az  ajánlatkérő  az  eredményhirdetést 
követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni  kívánt  alvállalkozójának,  továbbá  a  számára  erőforrást  nyújtó 
szervezetnek  az  eredményhirdetést  követő  kilencedik  naptól  számított  nyolc 
napon belül  kell  a  szükséges  igazolásokat  becsatolnia,  ha az  ajánlatban nem 
adta be.

(5) Ha  jogszabály  a  60.  §  (1)  bekezdése  e)  pontjának  vagy  a  61.  §  (2) 
bekezdésének  hatálya  alá  tartozó  új  közterhet  állapít  meg,  az  ezzel  kapcsolatos 
igazolást  csak  azokban  az  eljárásokban  kell  csatolni,  amelyekben  az  eljárás 
eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő 
egy évnél későbbi időpontban történik.

(6)  A 60. § (1) bekezdésének  g)  pontjában foglalt feltétel megvalósulását  – a 
munkaügyi  ellenőrzésről  szóló  1996.  évi  LXXV.  törvény  hatálya  alá  tartozó 
esetekben – a munkavédelmi hatóság nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok 
alapján  az  ajánlatkérő  ellenőrzi.  A  munkaügyi  ellenőrzés  szempontjából  a 
bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény  hatálya  alá  tartozó  esetekben  a 
bányafelügyelet  adja  ki  a  hatósági  igazolást.  A  hatósági  igazolás  a  kiállításától 
számított három hónapig érvényes.

63/A. §2

 (1) Az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az 
ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozójának,  továbbá  az  erőforrást  nyújtó 
szervezetnek  nem  kell  igazolnia  azokat  a  tényeket,  adatokat,  amelyek 
ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen 
jogosult.

 (2)  A  közbeszerzési  ajánlatkérők  számára  – ha  jogszabály  alapján  az 
ajánlatkérő a nyilvántartáshoz hozzáférhet  – a  közbeszerzési  kizáró okokkal 
kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő 
hozzáférés ingyenes.

2 E szakasz 2009. április 1-jétől hatályos.
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(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti adatokat az eredményhirdetést 
követő  nyolcadik,  a  63.  §  (4)  bekezdése  szerinti  esetben  tizenhetedik  napon 
ellenőrzi,  valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak megfelelően 
dokumentálja és megőrzi.

(4) A hatósági igazolást a hatóság négy napon belül adja ki, a hatóság az 
ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. A hatósági igazolásban azt kell 
megjelölni, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították 
ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül.

(5)  Az  ajánlatkérő  kérelemre  –  annak  kézhezvételétől  számított  két 
munkanapon  belül  –  köteles  tájékoztatni  a  más  közbeszerzési  eljárás 
ajánlatkérőjét a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplő körülményről.

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek
vonatkozásában1

(K.É. 2009. évi 80. szám; 2009. július 10.)

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 64. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint útmutatót ad
ki a 63. §-ának (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról.

Az útmutató a kizáró okok igazolása rendszerével kapcsolatos tudnivalókat foglalja
össze, illetve abban ad eligazítást, hogy a Magyarországon letelepedett
ajánlattevőknek, az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett
alvállalkozóknak, illetve erőforrást nyújtó szervezeteknek a Kbt. 63. §-a alapján
milyen igazolásokat kell benyújtaniuk Magyarországon, illetve az Európai Unió
bármely tagállamában (értve ezen az Európai Gazdasági Térségről szóló
Megállapodásban részes államokat is – ld. Kbt. 4. § 6. pont) kiírt közbeszerzési
eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként igazolhatják.

A Közbeszerzések Tanácsa elöljáróban felhívja az eljárások résztvevőinek figyelmét
arra, hogy az európai közösségi közbeszerzési irányelvek nemzeti jogba történő
átültetésének következtében a Kbt.-nek a kizáró okok igazolásával kapcsolatos
szabályai olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek a hazai jogrendszerben nem
értelmezhetőek (így például „az eskü alatt tett nyilatkozat” vagy a „szakmai szervezet”
fogalma). Céljuk az, hogy a tagállamokban e téren jelentkező eltérő szabályozás ne
jelentsen akadályt a más tagállamban letelepedett vállalkozás számára a közbeszerzési
eljárásban történő részvétel során.

A kizáró okokat a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése, a 61. §-ának (1)-(2) bekezdései,
valamint a 62. §-ának (1) bekezdése tartalmazzák, a kizáró okok hiánya igazolásának
módját pedig a 63. §-ának (1)-(4), illetve (6) bekezdései, valamint a 63/A. §-ának (1)
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bekezdése rögzítik. A teljesítés során igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében
tekintettel kell lenni továbbá a Kbt. 71. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is. [lásd
még különösen: a Kbt. 104. § (2) bekezdését, a 105. § (3) bekezdését, a 121. § (4)
bekezdését, a 135. § (1) bekezdését, a 136. § (3) bekezdését, a 193. §-át, a 228. § (1)
bekezdését.]

1   A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a Közbeszerzések Tanácsa korábbi, kizáró okokkal összefüggő  
tájékoztatójának alapul vételével készült, mely jelen útmutató közzétételével egyidejűleg visszavonásra 
kerül. Az
új részeket a szövegben aláhúzás jelöli.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló   2008. évi  
CVIII. törvény   2009. április 1-jével lényeges változásokat vezetett be a kizáró okok  
igazolásának rendszerét illetően. Amellett, hogy a kizáró okok, illetve az igazolásuk
módjára vonatkozó 63. § alapvetően nem változott, a módosítással beépítésre került
63. § (1) bekezdése és 63/A. §-a az igazolások benyújtása terén új helyzetet teremtett.

Előzőeken túl 2009. június 1-jétől   a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét  
érintő     törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges  
intézkedésekről szóló   2009. évi XXXVIII. törvény   is módosításokat vezetett be a  
kizáró okok körében.

A kizáró okokat érintő változásokat az Útmutató I. Része foglalja össze. Az Útmutató
II.-III. Része tartalmazza a kizáró okokat és a kizáró okok hiányának igazolását, az
Útmutató IV.-V. Része pedig a kizáró okokról szóló igazolások formai illetve tartalmi
kérdéseiben nyújt eligazítást.

I. A kizáró okokat érintő változások

A kizáró okokra vonatkozó szabályokat érintő   főbb változások   az alábbiak szerint  
csoportosíthatók:

1. egyes kizáró okokat érintő   tartalmi változások  ;  
2. a kizáró okokkal érintett   személyi kör   változása;  
3. a kizáró okok hiányának   igazolásával   kapcsolatos szabályok változása.  

1.
A   Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt kizárási esetkör pontosításra  
került. Eszerint amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a   jogerősen megállapított időtartam végéig a  
kizáró ok hatálya alatt áll  .  

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő     törvények módosításáról és  
egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló   2009. évi XXXVIII.  
törvény   2. §-a 2009. június 1-jei hatállyal módosította a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének  
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g)   pontját, valamint ezzel összefüggésben a 63. §-ának (6) bekezdését. A változás  
lényegét jelenti, hogy a meghatározott, rendezett munkaügyi jogsértések – lásd az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (5) bekezdésének   a)   pontja,  
illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 16. §-a (4) bekezdésének   a)  
pontja – a korábbi szabályozástól eltérően nem öt, hanem csak két évre jelentenek
kizárást a közbeszerzési eljárásban való részvételtől.

A Kbt. módosított 60. §-a (1) bekezdésének   g)   pontja értelmében az eljárásban nem  
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, aki az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal
vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el.2

Összegezve, csak a bírsággal sújtott, munkaviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt van helye az előzőek alapján a kizárásnak.

A módosítás hatályon kívül helyezte továbbá a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének   i)  
pontját, ily módon kikerült a kizáró okok köréből az a körülmény, mely szerint nem
lehet az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, aki az egyenlő
bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott –
jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott
magatartást tanúsított.3

Új rendelkezés – a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének   b)   pontjával összefüggésben –  
továbbá, hogy   az ajánlatkérőnek tájékoztatnia kell a Közbeszerzések Tanácsát, ha az  
érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet hamis nyilatkozatot tett
vagy hamis adatot szolgáltatott a közbeszerzési eljárásban, megjelölve az érintett
szervezet nevét, címét és egyben a kizárás időpontját is.
A Kbt. 63/A. §-ának (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő kérelemre – annak
kézhezvételétől számított két munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más
közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét a 61. § (1) bekezdésének   c)   pontjában szereplő  
körülményről.

2.
Változást jelent a kötelező és a fakultatív kizáró okok személyi hatályának pontosítása.
Ennek alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet erőforrást nyújtó szervezet sem,
akivel szemben a 60. § (1) bekezdésének   a)-i)   pontjaiban, valamint – ha az ajánlatkér_  
azt el_írta – a 61. § (1) bekezdésének   a)-e)   pontjaiban, továbbá a 61. § (2)  
bekezdésében foglalt kizáró okok teljesülnek. Továbbá az ajánlatkérőnek az eljárásból
az erőforrást nyújtó szervezetet is ki kell zárnia, amennyiben a 62. § (1) bekezdésének
a)-b)   pontjaiban foglalt kizáró okokat kimerítette. A módosítás azonos alapokra  
helyezte az eljárás valamennyi résztvevője vonatkozásában a kizáró okok igazolásának
szabályait. Eszerint az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az erőforrást nyújtó
szervezetekre azonos szabályok irányadóak a kizáró okokat igazoló dokumentumok
tekintetében.

2   A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érint  _   törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi  
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szempontból  szükséges  intézkedésekről  szóló    2009.  évi  XXXVIII.  törvény  rendelkezéseit  a  hatályba   
lépése után
megkezdett közbeszerzési eljárásokra, illetve azokra a hatályba lépése el_tt megkezdett közbeszerzési
eljárásokra, amelyekben e törvény hatályba lépésekor az ajánlattételi, kétszakaszból álló eljárás esetében 
a
részvételi határidő még nem járt le.
3   A módosítás 2009. június 1. napjától hatályos.  

3.
A kizáró okok szabályozását érintő legfontosabb változás az igazolás rendszerének
alapvető átalakítása, így lényeges változást jelent a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének
beiktatása. Eszerint az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének   b)   és   c)   pontja,  
valamint (5) bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta –
a 61. § (1), valamint (2) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.

A módosítás célja az ajánlattevők terheinek csökkentése azáltal, hogy csak a nyertes
ajánlattevőnek, és az általa a teljesítésbe bevont tíz százalék feletti alvállalkozónak és
az erőforrást nyújtó szervezetnek kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, a
közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően – amennyiben az ajánlatában nem
igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2)
bekezdésének hatálya alá.

A módosítás által   az ajánlattevő   (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó  
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet)   dönthet arról, hogy az ajánlatában csupán nyilatkozik a kizáró okok  
fenn nem állásáról   és nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon  
belül igazolja, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az
ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá,   vagy az  
ajánlatában csatolja a szükséges igazolásokat  .   Előzőek alapján az ajánlattevő     jogosult  
az igazolások egy részét az ajánlatban, más részét pedig az eredményhirdetést
követően benyújtani.

A Közbeszerzése Tanácsa hangsúlyozni kívánja, hogy amennyiben az ajánlattev_ már
az ajánlatban benyújtja a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat, úgy lehet_sége van

– a Kbt. 83. §-a alapján – az esetleges hiányokat pótolni.  

Ha az ajánlattevő úgy dönt, hogy a kizáró okokkal összefüggő igazolásokat csak a
nyertessége esetén, az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolja, a kizáró
okok fenn nem állásáról a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének   a)   pontja alapján az  
ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek)
egyszerű nyilatkozatot kell tennie. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének   b)   pontja alapján a nyertes  
ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek)
az eredményhirdetést követően a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének   c), d), f)   pontjai, illetve  
a 61. § (1) bekezdésének   a), b), c)   pontjai tekintetében közjegyző által hitelesített  
nyilatkozatot kell benyújtania.
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A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy amennyiben az
ajánlattevő él a kizáró okok ajánlatban történő igazolásának lehetőségével, az
ajánlatkérő azok esetleges hiányossága esetén köteles a hiánypótlás lehetőségét
biztosítani a Kbt. 83. §-a alapján.

Annak érdekében, hogy az ajánlatkérők biztosak lehessenek abban a kérdésben, mely
ajánlattevő élt a saját, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet tekintetében az igazolások önkéntes csatolásának lehetőségével –
ideértve azt az esetet is, hogy egyes, a kizáró okok igazolásával összefüggő iratokat az
ajánlatában önkéntesen csatol, míg másokat csak nyertessége esetén –, illetve mely
ajánlattevő kívánja az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást
érvényesíteni, a Közbeszerzések Tanácsa azt javasolja, az   ajánlatkérk tegyenek a  
dokumentáció részévé erre vonatkozó nyilatkozatot  . Más megközelítésben az  
ajánlattevők számára javasolt, hogy az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában külön nyilatkozzanak
arra nézve, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének   a)   és   b)   pontjaiban foglalt két  
lehetőség közül   az egyes kizáró okok tekintetében   melyikkel kívánnak élni. Ez  
megkönnyíti az ajánlatkérők számára a hiánypótlás alkalmazását a kizáró okok
tekintetében.

A Közbeszerzések Tanácsa hangsúlyozza, hogy a nyertes ajánlattevő által az
eredményhirdetést követően hiányosan benyújtott igazolásokra hiánypótlás nem
biztosítható.

Amennyiben tehát a nyertes ajánlattevő (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet) az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nem
igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis
nyilatkozatot tett, az ajánlata a Kbt. 88. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján
érvénytelen. Ha az ajánlatkérő azt előzetesen előírta, akkor ebben az esetben a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti
meg a szerződést a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése alapján.

A Kbt. 63. §-ának (4) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a
91. § (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást
nyújtó szervezet a (3) bekezdésben előírt határidőn belül az igazolásokat nem, vagy
nem megfelelő tartalommal csatolja, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő
kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt
az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a
szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy az ajánlatok
újraértékelésére nincsen mód. A közbeszerzési eljárást lezáró eredményhirdetést
követően a bírálati szakasz ismételt megnyitására, az összegezés módosítására, illetve
új eredményhirdetés tartására nincsen lehetőség.
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Lényeges – az ajánlattevőket tehermentesítő – változást jelent az újonnan beiktatott
63/A. §,   mely alapján az ajánlatkérő     nem kérheti azon tények, adatok igazolását,  
illetve   az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó  
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezetnek   nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az  
ajánlatkérő     közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult  .  

A közbeszerzési ajánlatkérők számára – ha jogszabály alapján az ajánlatkérő a
nyilvántartáshoz hozzáférhet – a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi
közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés ingyenes.

Az ajánlatkérő a közhiteles elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat az
eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése szerinti esetben
tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak
megfelelően dokumentálja és megőrzi.
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy a közhiteles
elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat minden esetben a 63/A. § (3)
bekezdésében meghatározott időpontban kell ellenőrizniük.

A hatósági igazolás tekintetében lényeges módosítás – tekintettel az ajánlattevőt
terhelő nyolcnapos határidőre –, hogy azt a hatóság négy napon belül adja ki, és a
hatóság az ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. A hatósági igazolásban
változatlanul azt kell megjelölni, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése
nélkül.

II. A kizáró okok

A) A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó (a teljesítésben való részvételének mértékétől függetlenül)
vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási
eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi7
személlyel szemben alkalmazható a büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetleg ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az
eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
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f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam
végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
15. §-ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott4, két évnél nem
régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,5
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

B) A Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell
zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg – a Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének b)
pontja és (5) bekezdése szerinti esetben – akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (a
továbbiakban: 10 % fölötti alvállalkozó) vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet
követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési
eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet
az ajánlatkérő bizonyítani tud;
b) az eljárásban el_írt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen Kbt. 70. § (2)
bekezdése, Kbt. 71. §) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg
hamis nyilatkozatot tett.

4   a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása [lásd Áht. 15. §-a (5)  
bekezdésének  a)  pontja,  illetve  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  16.  §-a  (4) 
bekezdésének   a)  
pontja]
5    A  módosítást  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  követelményét  érintő  törvények  módosításáról  és   
egyéb,
munkaügyi  szempontból  szükséges  intézkedésekről  szóló  2009.  évi  XXXVIII.  törvény 2.  §-ának  (1) 
bekezdése
iktatta be.
Az ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet
nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) megjelölésével – köteles
tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát az (1) bekezdés   b)   pontja szerinti kizárásról, és  
a kizárás időpontjáról.

C) A Kbt. alapján a Kbt. 61. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró okok az
ajánlatkérő döntésétől függően alkalmazhatók.

Ennek megfelelően az ajánlatkérő a felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, tíz százalék fölötti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki
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a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b) Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogers és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította.
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

D) A Kbt. 61. §-ának (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő helyi
önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a
felhívásban azt is előírhatja, hogy az eljárásban az sem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt
adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást
kapott.

Az ajánlatkérő egyebekben a felhívásában köteles hivatkozni valamennyi, az A)-B)
pontokban meghatározott kizáró okra (Kbt. 60. § (5) bekezdés, Kbt 62. § (2)
bekezdés), és értelemszerűen a C)-D) pontokban foglaltakra is, amennyiben
bármelyiket alkalmazni kívánja.

III. A kizáró okok hiányának igazolása

Az igazolások eddigi rendszerét alapvetően megváltoztató, az ajánlattevők
adminisztratív terheinek csökkentését célzó új szabályozás lépett hatályba 2009. április
1-jén.

Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének   b)   és   c)   pontja, valamint (5)  
bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban   írásban nyilatkoznia kell   arról, hogy nem  
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1),
illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, illetve   jogosult   ezt   igazolni  .  

Az új megközelítés szerint tehát   az ajánlattevőt választási lehetőség illeti meg   az  
igazolás módja tekintetében.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia a fentiekről, az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) nyertességük esetén kell az
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eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. § (2)-(5) bekezdése és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha
az ajánlatkérő azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt.
88. §-a (1) bekezdésének   i)   pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő és a  
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

A nyolc napos határidő betarthatósága az igazolást kibocsátó hatóság ügyintézési
határidején is múlik. Ennek érdekében került előírásra, hogy a hatósági igazolást a
hatóság négy napon belül adja ki és az ügyintézési határidő nem hosszabbítható meg.

Értelemszerűen azonban a fenti szabály csak a Magyarországon letelepedett
ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek) tekintetében
irányadó, ezzel szemben azonban a nyolc napos határidő már a külföldi letelepedésű
ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek) tekintetében is
alkalmazandó (függetlenül adott esetben attól, hogy a külföldi hatóság – a fentiekhez
hasonló eljárás hiányában – csak hosszabb idő alatt állítja ki a hatósági igazolásokat).

Éppen ezért javasoljuk az ajánlatkérőknek – tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárás előkészítésének szakaszában, illetőleg megindításának időpontjában nem bírnak
tudomással arról, miszerint külföldi letelepedésű ajánlattevő (a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az
erőforrást nyújtó szervezet) részt kíván-e venni az eljárásban – , hogy az ajánlati
felhívásban, illetve a dokumentációban hívják fel a külföldi letelepedésű szervezetek
figyelmét arra, hogy a Kbt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján nyertességük esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül valamennyi, a saját joguk szerint
szükséges igazolást nekik is be kell nyújtaniuk, ha a kizáró okok hiányát ajánlatukban
nem igazolták.

Az ajánlattevők (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetek)
figyelmét arra is célszerű felhívni, hogy amennyiben az eljárás nyelve magyar, illetve
emellett más, a külföldi letelepedésű szervezet származási országától eltérő nyelv, a
felhívás és a dokumentáció ajánlattétel nyelvét szabályozó előírásai a kizáró okok
igazolása tekintetében is irányadóak. Ebből következően tehát a külföldi letelepedésű
szervezeteknek a fordítás (és adott esetben a hitelesítés) időigényét is figyelembe
szükséges venniük az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik
meg az igazolások beszerzését.

Amennyiben az ajánlattevő úgy dönt, hogy az igazolások módja tekintetében a korábbi
gyakorlatnak megfelelően kíván eljárni, úgy lehetősége van az ajánlatában igazolni a
kizáró okok hiányát.

Az igazolások benyújtása tekintetében a törvény tehát az ajánlattevőre (illetve a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra és az erőforrást nyújtó szervezetre) bízza annak eldöntését, hogy az
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ajánlatban csatolja a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat, vagy az
ajánlatában nyilatkozik csupán és az eredményhirdetést követően csatolja azokat.

A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, azzal együtt, hogy
az ajánlatban tett nyilatkozat az igazolások benyújtásának egyszerűbb módja, az
ajánlattevőnek számolnia kell annak a kockázatával, hogy az eredményhirdetést
követő időszakban a 63. § (4) bekezdése alapján már nincs hiánypótlási lehetőség,
következésképp a nyertes ajánlata utóbb érvénytelenné válhat, ha nem sikerül minden
igazolást időben beszereznie. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy amennyiben az
ajánlattevő már az ajánlatban benyújtja a kizáró okok hiányát tanúsító igazolásokat –
jóllehet ez a megoldás nem nyertesség esetén nagyobb terhet jelent – úgy a kötelező és
teljeskörű hiánypótlás intézménye által lehetősége van az esetleges hiányokat pótolni.

Amennyiben a nyertes ajánlata a 88. § (1) bekezdés   i)   pontja alapján érvénytelen, az  
ajánlatkérő a 91. § (2) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel kötheti meg a szerződést. Az ajánlatkérő az eredményhirdetést
követő kilencedik napon elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőt az igazolások benyújtására, feltéve, hogy azokat az ajánlatban
önkéntesen nem csatolta.

Az ajánlattevők (illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az er_forrást nyújtó szervezet) költségeit, terheit
csökkentő módosítást vezet be a Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése. Eszerint az
ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat
a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus
nyilvántartásból ingyenesen jogosult.6

A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérőnek a 63/A. § (3)
bekezése szerint a közhiteles elektronikus nyilvántartásban ellenőrzött tényeket és
adatokat a 7. §-nak megfelelően dokumentálnia kell, mely kötelezettségének eleget
tehet azáltal, hogy az adatokat tartalmazó dokumentumot az ellenőrzéssel egyidejűleg
kinyomtatja.

A köztartozásokkal és a foglalkoztatás körében elkövetett egyes jogszabálysértésekkel
összefüggő kizáró okok [Kbt. 60. § (1) bekezdés e) és g) pont] hiányának igazolási
módját maga a Kbt. állapítja meg [ld. Kbt. 63. § (3) és (6) bekezdés].

Az egyéb kizáró okokra vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 63. §-ának (2) bekezdése
és a 63/A. § (1) bekezdése tartalmazza, melyek közül azonban a hazai jogszabályi
környezetre és a nyilvántartási-igazolási gyakorlatra tekintettel a Magyarországon
letelepedett ajánlattevők csak bizonyos típusúakat nyújthatnak be a közbeszerzési
eljárásokban.

A Tanács felhívja a figyelmet arra is, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 3. §-ára figyelemmel
nem bővítheti a csatolandó igazolások körét.

A B) pontban foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek, a tíz százalék fölötti
alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolniuk,
tekintettel arra, hogy a B) a) pont szerinti körülményt az ajánlatkérőnek kell tudnia
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bizonyítani, a B) b) pont szerinti eset pedig csak az adott eljárás során merülhet fel.

Az alábbi táblázat a könnyebb kezelhetőség érdekében egymás mellé rendezi az egyes
kizáró okokat, illetve igazolási módjukat. Az igazolásoknál tekintettel voltunk arra a
körülményre, hogy a Kbt. egyes Fejezetei szerinti eljárásokban, illetve a speciális
eljárásokban az általánostól eltérő szabályok is irányadóak, továbbá célszerűségi
okokból külön tüntettük fel, hogy az igazolás módja az ajánlattevő, az alvállalkozó,
valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában miként alakul.

III.1. A Kbt. IV. fejezete szerinti közbeszerzési eljárásokban irányadó igazolási módok

III.1.1. Igazolási módok az ajánlattevő vonatkozásában

6   A Kbt. hivatkozott előírása kapcsán több nyilvántartás tekintetében is felmerült, hogy azok megfelelnek-  
e a
Kbt.-ben támasztott  feltételeknek,  különös tekintettel arra,  hogy a közhiteles nyilvántartásnak jelenleg 
nincsen
jogszabályban meghatározott definíciója. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak.
Amennyiben  ezek  változtatnak  a  jelen  Útmutatóban  foglaltakon,  úgy  a  Közbeszerzések  Tanácsa  az 
Útmutató
vonatkozó részeit kiegészíti.

Kizáró okok Az igazolás módja
A)7 Kbt. 60. § (1) bekezdés

a) végelszámolás alatt áll, vagy az
ellene indított csődeljárás vagy
felszámolási eljárás folyamatban van;

az  illetékes  cégbíróság 
nyilvántartásának
kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy
cégbizonyítvány)

b) tevékenységét felfüggesztette vagy
akinek tevékenységét felfüggesztették;

az  illetékes  cégbíróság 
nyilvántartásának
kivonata, illetve nem cég keretében
folytatott tevékenységek esetében, vagy
amennyiben az adott szervezet
tevékenységének felfüggesztésére a
cégbíróságon  kívül  más  hatóság  is 
jogosult,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat

c) gazdasági, illetőleg szakmai
tevékenységével kapcsolatban jogerős
bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; illetőleg akinek
tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntet_jogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló

1.  magánszemély  esetében  hatósági 
erkölcsi
bizonyítvány
2. cég esetében az illetékes cégbíróság
nyilvántartásának kivonata
3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző
által hitelesített nyilatkozat
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okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől jogerősen eltiltásra került,
az eltiltás ideje alatt;

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

e) egy évnél régebben lejárt adó-,
vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének – a
letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztást
kapott;

a VPOP és a területileg illetékes APEH
igazolása,
vagy
a területileg illetékes APEH által kiállított
együttes adóigazolás8

7  A kizáró okok táblázatban való felsorolásánál az I. pont szerinti besorolást vettük alapul. Figyelemmel 
arra,
hogy az I.B) pontban foglalt kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek (tíz százalék feletti alvállalkozónak,
erőforrást nyújtó szervezetnek) nem kell igazolnia, a B) pontra hivatkozás a táblázatban nem szerepel.
8 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdése alapján az adózó közbeszerzési
eljárásban történő részvételhez ún. együttes adóigazolás kiállítását is kérheti az APEH-tól. Az együttes
adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a vámhatóság által nyilvántartott köztartozást, 
illetőleg
azok hiányát.

f) korábbi – három évnél nem régebben
lezárult – közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, illetőleg a hamis
adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

g)   az államháztartásról szóló 1992. évi  
XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 15. §-ának (5) bekezdésének a)
pontjában meghatározott, két évnél nem
régebben meghozott, jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetleg
bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi (munkavédelmi) bírsággal
vagy az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el,9

1.  a munkaügyi  ellenőrzésről  szóló 1996. 
évi
LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett
nyilvántartásból (  www.ommf.gov.hu  )  
nyilvánosságra hozott adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi,
2.  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi 
XCII.
törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint
vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra
hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi

h) a büntető törvénykönyv szerinti
bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is –, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy
személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást

természetes személy ajánlattevők esetében:
hatósági erkölcsi bizonyítvány10
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nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült;

C) Kbt. 61. § (1) bekezdés (a felhívás tartalmától függően)
a) gazdasági, illetőleg szakmai
tevékenységével kapcsolatban – öt
évnél nem régebben meghozott –
jogerős bírósági ítéletben megállapított
jogszabálysértést követett el;

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

9 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi
szempontból  szükséges  intézkedésekről  szóló  2009.  évi  XXXVIII.  törvény  2.  §-ának  (1)  bekezdése 
szerint.
10  Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb ajánlattevőknek 
nem kell
igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk.

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás  tilalmáról  szóló  1996. 
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy
az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős és
végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal
sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; illetőleg
ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

c) korábbi – öt évnél nem régebben
lezárult – közbeszerzési eljárás alapján
vállalt szerződéses kötelezettségének
megszegését jogerős közigazgatási,
illetőleg bírósági határozat
megállapította;

közjegyző által hitelesített nyilatkozat

d) a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában nincs bejegyezve;

cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési
szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni 
vállalkozók  jegyzői  nyilvántartásának 
kivonata

e) a szolgáltatás nyújtásához a
letelepedése szerinti országban el_írt
engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg
előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem

engedély  vagy  jogosítvány  hiteles 
másolata,
vagy – ha az a közbeszerzés tárgya
tekintetében  jogszabályi  előírás  –  a 
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rendelkezik. szervezeti,
köztestületi  kamarai  tagságról  szóló 
igazolást

D) Kbt. 61. § (2) bekezdés
az ajánlatkérő székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság által
nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt
adófizetési kötelezettségének nem tett
eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott

az illetékes önkormányzati
adóhatóság/adóhatóságok  (a 
jegyző/jegyzők)
által kiállított igazolás/igazolások

 
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy azon kizáró okok
vonatkozásában, amelyeknél a fenti táblázat több igazolási módot rögzít, az
ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet kizárólag azon igazolási
módot választhatja, amely tekintetében irányadó.

A Kbt. 63. §-a (2) bekezdés h) pontja értelmében a minősített ajánlattevő a
Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
szerinti igazolását is benyújthatja a kizáró okok hiányának bizonyítására akkor, ha a
jegyzék – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy az ajánlattevő nem
esik a Kbt. 60-61. § valamely esetének hatálya alá.

III.1.2. A kizáró okok hiányának igazolása az alvállalkozó vonatkozásában

Alapvető változást jelent 2009. április 1-jét_l, hogy minden esetben – a beszerzési
tárgytól és az ajánlatkérő döntésétől függetlenül – meg kell jelölni a tíz százalék feletti
alvállalkozót és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítésében a tíz
százalék feletti alvállalkozó részt vesz, valamint a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.

Az igazolás módja az alvállalkozó esetében tehát attól függ, hogy az igénybe venni
kívánt alvállalkozó közreműködésének mértéke a teljesítés során meghaladja-e a
közbeszerzés értékének tíz százalékát, vagy sem.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az alvállalkozó is benyújthatja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolását a kizáró okok hiányának
bizonyítására akkor, ha a jegyzék – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is – bizonyítja,
hogy az alvállalkozó nem esik a Kbt. 60-61. §-a valamely esetének hatálya alá.

A) A kizáró okok igazolása a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében

A kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni
(ld. II.1.1. pont) a tíz százalék feletti alvállalkozók esetében.

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. §.-a, és amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a
61. § szerinti kizáró okok valamelyikét előírta, a hivatkozott rendelkezésben foglalt
kizáró okok hatálya alá esik.
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B) A kizáró okok igazolása a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében

A tíz százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő minden esetben csak
arról köteles ajánlatában nyilatkozni, miszerint a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 60. §-a, illetve – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban
előírta – a 61. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjai, továbbá a 61. §-ának (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A tíz százalék alatti alvállalkozó
esetében azon kizáró okokra, amelyek vizsgálatát a Kbt. csak a tíz százalék feletti
alvállalkozókra teszi lehetővé, az ajánlattevőt ilyen nyilatkozattételi kötelezettség sem
terheli [ld. Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai].

III.1.3. A kizáró okok igazolása az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában

A Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének   c)   pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni az  
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.

Az igazolás módja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó
szabályok szerint kell igazolni.

III.2. A Kbt. 4. címe szerinti két szakaszból álló eljárásokra irányadó rendelkezések

A Kbt. 104. §-ának (2) bekezdése alapján sem a részvételi, sem az ajánlattételi
szakaszban nem vehet részt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik. A részvételre
jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A. § (4) bekezdése szerint
kell megfelelően eljárnia.

Előzőeken túl a Kbt. a kétszakaszos eljárások esetén nem tartalmaz szabályokat a
kizáró okok igazolása vonatkozásában, mindössze a nyílt eljárásban irányadó
szabályok alkalmazását rendeli el.

Tekintettel arra, hogy a kétszakaszos eljárások vonatkozásában visszahivatkozott 63. §
a kizáró okok igazolásának nyertes ajánlattevő általi utólagos csatolásáról rendelkezik,
a kizáró okok igazolásának kötelezettsége a második, ajánlattételi szakasz
eredményhirdetését követően áll be. Ezzel együtt a Közbeszerzések Tanácsa
álláspontja szerint a részvételre jelentkezők tekintetében is érvényesül a nyílt eljárás
során fennálló választási lehetőség, mely szerint a részvételre jelentkező dönti el, hogy
jelentkezésével együtt nyújtja be a vonatkozó igazolásokat, vagy pedig nyilatkozik a
kizáró okok fenn nem állásáról és csak nyertessége esetén igazolja azokat.
Amennyiben a részvételre jelentkező az utólagos igazolási mód mellett döntött, ez
egyben azt is jelenti, hogy az eljárás második – ajánlattételi – szakaszában sem kell az
igazolásokat benyújtania, csak nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül kell a kizáró okok igazolásának eleget tennie. Ezen az sem változtat, ha az
ajánlatkérő a Kbt. 120. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a kizáró okok igazolását
kéri. Előzőek alapján az ajánlattevőnek ugyanis mindössze nyilatkoznia kell,
tekintettel arra, hogy igazolási kötelezettsége csak nyertessége esetén, az
eredményhirdetést követően áll be.

III.3. A Kbt. 7. címe szerinti gyorsított eljárásban irányadó rendelkezések
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A Kbt. 136. §-a (3) bekezdése speciális szabályt tartalmaz a 60. § (1) bekezdésének   e)  
pontja, illetőleg a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60.
§ (1) bekezdésének   h)   pontjával kapcsolatos hatósági igazolások csatolásával  
kapcsolatosan, tekintve, hogy ezeket legkésőbb a 117. § (1) bekezdése szerinti
eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül kell csatolni.
A 60. § (1) bekezdésének   g)   pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkér_  
ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatokból.

III.4. A Kbt. V. Fejezete szerinti különös közbeszerzési eljárásokban irányadó eltérő
rendelkezések

A Kbt. V. Fejezete vonatkozásában a kizáró okok hiányának az igazolására a Kbt. 193.
§-a az irányadó. Ennek értelmében az általános szabályok szerint kell eljárni azzal az
eltéréssel, hogy a Kbt. 63. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjai [ld. a III.1.1.
táblázatának A) d) és f) pontjai, C) a)-d) pontjai, valamint magánszemély és cég
kivételével az A) c) és h) pontjai] szerinti esetekben egyszerő nyilatkozat is
csatolható.

III.5. A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban irányadó
Rendelkezések

A Kbt. Harmadik Része szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban a kizáró okok
tekintetében a 249. §-ának (3) bekezdése alapján kell eljárni. A vonatkozó bekezdés
értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban köteles a 60. § és a 62. § szerinti
kizáró okokat előírni, illetve a 61. § szerinti kizáró okokat is előírhatja. A kizáró okok
fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

Ugyanakkor a Kbt. 250. §-a (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy egyszerű
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az
eredményhirdetésre a 93-97. §, valamint a 98. § (1) és (2) bekezdése megfelelően
alkalmazandó. A visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96. §-ának (3)
bekezdése is, melynek értelmében az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a
nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül
történő benyújtására.

A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint a fentiek értelmében az egyszerű
eljárásban a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt. 63. §-a (2) és (3)
bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania.11

11    Az  Országgyűlés  által  –  T/9922.  irományszámon  –  2009.  június  29-én  elfogadásra  került    a   
közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló   törvény  , mely több ponton érinti az egyszerű eljárás  
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szabályait.  Amennyiben  a  jogalkalmazási  tapasztalatok  változtatnak  az  e  pontban  foglaltakon,  a 
Közbeszerzések
Tanácsa felülvizsgálja a vonatkozó részeket.

IV. Az igazolások benyújtására vonatkozó előírások

Az igazolások alakiságát tekintve a Kbt. 60-63. §-ok vonatkozásában a Kbt. 20. §-ának
(3) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően az ajánlatkérő előírásától függ, hogy az
igazolások benyújthatók-e egyszerű másolatban, vagy csak hiteles másolatban (illetve
eredetiben).

A Közbeszerzések Tanácsa felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy az igazolások
érvényességi idejére vonatkozó előírásoknak a Kbt. 1. §-a szerinti alapelvekkel
összhangban kell lenniük. Így különösen az esélyegyenlőség elvébe ütközhet, ha az
ajánlatkérő az igazolások időbeli felhasználhatóságát úgy állapítja meg, hogy annak
teljesítése az ajánlattevő számára aránytalan nehézséget eredményez.

V. A köztartozásokkal és a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének   g)   pontja szerinti egyes  
jogszabálysértésekkel kapcsolatos igazolásokra vonatkozó rendelkezések

A Kbt. 63/A. §-ának (4) bekezdése értelmében a hatósági igazolásban a kiállító
hatóságnak azt kell megjelölnie, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára” állította ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése
nélkül. Egyértelmő tehát, hogy a kiállított igazolás – amennyiben megfelel a Kbt.-ben
rögzített egyéb feltételeknek, akkor az adott érvényességi időn belül – több
közbeszerzési eljárásban is felhasználható.

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében a VPOP, az APEH és a jegyző, mint
köztartozást nyilvántartó hatóságok által kibocsátott igazolás akkor fogadható el a
közbeszerzési eljárásokban, ha

- az az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően 
kelt, és
-  igazolja,  hogy  az  igazolás  kiállításának  időpontjában  az  igazolás  címzettjének 
nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy
- van, de a köztartozás, vagy az annak megfizetésére kapott halasztás az eljárás
eredménye kihirdetése időpontját megelőző egy éven belül jár(t) le vagy az
eredményhirdetés  után  fog  lejárni,  feltéve,  hogy  az  ennek  megállapításához 
szükséges információkat az igazolás tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 63. §-ának (5) bekezdésére tekintettel,
amennyiben jogszabály a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének e) pontja vagy a 61. §-ának
(2) bekezdése hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos
igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás
eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő
egy évnél későbbi időpontban történik.

A Kbt. 63. §-ának (6) bekezdése szerint a 60. § (1) bekezdésének   g)   pontjában foglalt  
feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi

a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
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törvény 8/C. §-a és
az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-
ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból.

Előzőek kapcsán a Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet   a rendezett  
munkaügyi kapcsolatok követelménye teljesülésének igazolásával összefüggő     egyes  
miniszteri rendeletek módosításáról szóló   14/2009. (V. 29.) SZMM rendelet   2. §-a (1)  
bekezdésének a) pontjára. Ez ugyanis kimondja, hogy az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott követelmények teljesülésének
megállapítása alapjául – a 15. § (5) bekezdés   a)   pontjában meghatározott feltételek  
tekintetében – a következő iratok szolgálnak:
a)   a munkaügyi hatóság és  
b)   a bányahatóság12  
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján nyilvánosságra
hozott adatokat tartalmazó, valamint
c)   az állami adóhatóság által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján  
nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó irat.

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság a honlapján
2009. június 1-jéig nyilvánosságra hozott adatokat   a rendezett munkaügyi kapcsolatok  
követelményét érintő     törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból  
szükséges intézkedésekről szóló   2009. évi XXXVIII. törvény   hatályba lépésének  
napján törli.
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III. Fejezet

Mellékletek

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati  felhívásához
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1. számú melléklet

Az  ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  arra,  hogy  az  ajánlatban 
benyújtásra kerülő valamennyi nyilatkozatot  akként jelöli  meg a Kbt.  54.  § (1) 
bekezdése szerint, amelyek 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén 
hamis nyilatkozatnak minősülnek.

„Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és 
dokumentumok jegyzéke”

Az Ajánlatkérő  kéri az Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jegyzék szerinti sorrendben 
állítsák össze. 
 

1. Részletes tartalomjegyzék (oldalszámok megadásával)
2. Felolvasólap (2.1. sz. melléklet)
3. Ajánlati lap (2.2. sz. melléklet)
4. A Kbt. 60.§.(1) bekezdés a)-h) pontjában, 61.§.(1) bekezdés a)-d) pontjában, 

(2) bekezdés,  valamint  a  62.§.(1) bekezdés  a)-b)  pontjában meghatározott 
nyilatkozatok (3.1., 3.2. és a 3.3. sz. melléklet)

5. Ajánlattevői  nyilatkozat  a  Kbt.  70.§.(1)  és  (2)  bekezdésében  foglaltakra 
vonatkozóan, milyen vállalkozásnak minősül (4. sz .melléklet)

6. Ajánlattevői  nyilatkozat  a  Kbt.  71.§.(1)  és  (3)  bekezdésében  foglaltakra 
vonatkozóan (5. sz. melléklet)

7. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (7. sz. melléklet)
8. Számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata(i) (Kbt. 66. §. (1) bekezdés a)
9. 2007.,  2008.  és  2009.  évi,  a  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolók 

(Kbt. 66. §. (1) bekezdés b) pont
10. Ajánlattevői nyilatkozat a referenciáról (Kbt. 67.§.(2) bekezdésének a) 

pontjában foglaltakra vonatkozóan. (6.1. és 6.2. sz. melléklet)
11. Referencia igazolás(ok) (Kbt. 68. § (2))
12. Nyilatkozat  a  szakemberekről  (Kbt.  67.§.(1)  bekezdésének  c)  pontjában 

foglaltakra vonatkozóan. (8.1. és 8.2. sz. melléklet)
13. Részletes  ajánlat  –  árazott  költségvetés  (a  kiadott  specifikációs  adatlapok 

kitöltésével)
14. Termékleírások (termékismertetők, prospektusok)
15. ISO 9001 minőségtanúsítvány meglétének igazolása
16. Röntgen esetén a szállítandó röntgen berendezésre vonatkozó érvényben lévő 

OTH szám meglétének igazolása
17. CE minősítés meglétének igazolása
18. Köztartozások fenn nem állásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 63.§ 

(1) a) pontja alapján. Az e körbe tartozó igazolások (Kbt. 63. § ) benyújtása 
az ajánlatban nem kötelező!!! Lásd jelen dokumentáció II. Fejezet, Útmutató 
15. pontja)

19. Ajánlati biztosíték igazolása ((Kbt. 59. § (2) bekezdés)
20. Kapcsolattartó  személyek  megnevezése  (Ajánlattevői  nyilatkozat  a 

kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről)
21. Megvalósítási ütemterv és pénzügyi ütemezés 
22. Szabadalmi és védjegy nyilatkozat (9. sz. melléklet)
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23. Cégkivonat 
24. Hitelesített aláírás címpéldány 
25. Vállalkozási szerződés tervezet (az ajánlati elemekkel kitöltötten és aláírva)
26. Erőforrás igénybe vétele esetén nyilatkozat, hogy a szükséges erőforrás a 

teljesítési időtartam alatt fennáll (Kbt. 65. §. (3) és (4) bekezdés)
27. Közös ajánlattétel esetén konzorciális szerződés, valamint nyilatkozat az 

egyetemleges felelősség vállalásról.
28. Nyilatkozat, hogy nyertesség esetén a jóteljesítési biztosítékot milyen módon 

kívánja nyújtani.
29. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a vállalt jótállási időszak egésze 

alatt a jóteljesítési garanciát fenntartja.
30. Rövid cég bemutatás
31. Egyéb, az ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, 

ismertető, prospektus, stb.

Figyelem:
A  részspecifikus  dokumentumokat  ajánlati  részenként  külön-külön  kell  kitölteni  és 
részenként csoportosítva kell benyújtani.

Valamennyi részspecifikus dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik 
ajánlati részre vonatkozik!
Ezen dokumentumok különösen:

• Felolvasó lap
• Ajánlati lap
• Referencia igazolás körébe tartozó dokumentumok
• Szerződés tervezet
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2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

1. Ajánlati rész: Röntgen
A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani

Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok:

1. Az ajánlattevő neve:     .............................................................…............................. 
Székhelye:.....................................................................................................……….......
Levelezési címe: …………………………………………………………………………

Nettó vállalási ár:      …………………………..Ft 

    + ÁFA ………………Ft 

     Összesen         Ft     

Összesen: bruttó ajánlati ár:...............................Ft, 

azaz ...........................................................................................Ft/00.

2. A teljesítés határideje: …………………………..

3. Az egyes bírálati szempontokra adott ajánlati elemek:

Sorsz. Bírálati szempont Ajánlati elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva)

Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása
Asztallap hosszirányú mozgástartománya
Asztallap motorikus keresztirányú 
mozgatása
Asztallap keresztirányú mozgás tartománya
Asztallap teherbírása
Röntgencső nagy fókusz
Röntgencső anód hőkapacitása
Röntgencső búra hőkapacitása

3. Késedelmi kötbér(Ft/nap)
4. Jótállási idő(hó)

4. Elfogadom az ajánlatkérő azon igényét, hogy a létesítményt üzemeltetésre alkalmas 
állapotban kell átadni.

2010. …………………………hó …………. nap
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                                                                                                      cégszerű aláírás
2.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

2. Ajánlati rész: Ultrahang
A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani

Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok:

1. Az ajánlattevő neve:     .............................................................…............................. 
Székhelye:.....................................................................................................……….......
Levelezési címe: …………………………………………………………………………

Nettó vállalási ár:      …………………………..Ft 

    + ÁFA ………………Ft 

     Összesen         Ft     

Összesen: bruttó ajánlati ár:...............................Ft, 

azaz ...........................................................................................Ft/00.

2. A teljesítés határideje: …………………………..
3. Az egyes bírálati szempontokra adott ajánlati elemek:

Sorsz. Bírálati szempont Ajánlati elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva)

Szöveti elaszticitás vizsgálati funkció 
továbbfejlesztésének lehetősége lágyrész, 
felszíni vizsgálatokhoz
A kiírtakon túl lehetséges és a készülékkel 
elvégezhető alkalmazási területek száma
Dual gate doppler funkció megléte
Vasculáris vizsgálatra szolgáló lineáris 
vizsgálófej elasztográfiás üzemmódban
Bőrfelszínhez közeli alacsony áramlások 
vizsgálati lehetősége
Rendszer dinamikatartomány
Maximális vizsgálati mélység

3. Késedelmi kötbér(Ft/nap)
4. Jótállási idő(hó)

4. Elfogadom az ajánlatkérő azon igényét, hogy a létesítményt üzemeltetésre alkalmas 
állapotban kell átadni.

2010. …………………………hó …………. nap  
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                                                                                                      cégszerű aláírás
2.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”
3. Ajánlati rész: Laborautomaták

A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani

Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok:

1. Az ajánlattevő neve:     .............................................................…............................. 
Székhelye:.....................................................................................................……….......
Levelezési címe: …………………………………………………………………………

Nettó vállalási ár:      …………………………..Ft 

    + ÁFA ………………Ft 

     Összesen         Ft     

Összesen: bruttó ajánlati ár:...............................Ft, 

azaz ...........................................................................................Ft/00.

2. A teljesítés határideje: …………………………..
3. Az egyes bírálati szempontokra adott ajánlati elemek:

Sorsz. Bírálati szempont Ajánlati elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Műszaki színvonal (alszempontok alábontva)

Minták egyenként történő mérése, monoteszt 
reagens rendszerrel (Immunológiai 
automata)
Reagens tálcán helyek száma: min. 24. 
(Klinikai kémiai automata)
Hullámhosszok száma 340 – 800 nm között: 
min. 6 db(Klinikai kémiai automata)
Vízrendszer ne kelljen (Klinikai kémiai 
automata)
Allergia mérés lehetősége specifikus IgE 
méréssel (Immunológiai automata)
Mérési teljesítmény min. 30 teszt/óra PT 
mérés esetén (Automata Koagulométer)
Kromogén tesz Van/Nincs (Automata 
Koagulométer)
Egyszerre elhelyezhető minták száma: min. 
30 db (Automata Koagulométer)
Férőhely: min. 40 minta/tálca(Klinikai 
kémiai automata)
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3. Késedelmi kötbér(Ft/nap)
4. Jótállási idő(hó)

4. Elfogadom az ajánlatkérő azon igényét, hogy a létesítményt üzemeltetésre alkalmas 
állapotban kell átadni.

2010. …………………………hó …………. nap

 
  
                                                                                                      cégszerű aláírás
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2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

4. Ajánlati rész: Informatikai eszközök
A Felolvasó lapot részenként külön-külön kell benyújtani

Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok:

1. Az ajánlattevő neve:     .............................................................…............................. 
Székhelye:.....................................................................................................……….......
Levelezési címe: …………………………………………………………………………

Nettó vállalási ár:      …………………………..Ft 

    + ÁFA ………………Ft 

     Összesen         Ft     

Összesen: bruttó ajánlati ár:...............................Ft, 

azaz ...........................................................................................Ft/00.

2. A teljesítés határideje: …………………………..

3. Az egyes bírálati szempontokra adott ajánlati elemek:

Sorsz. Bírálati szempont Ajánlati elem

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

2. A szállított rendszer 60 havi fenntartási 
költsége (nettó HUF)

3. Azonos gyártótól származó medikai (HIS) és 
PACS rendszer

4. Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva, napokban, max. 60 nap)

5. Hibabejelentéstől számított helyszíni 
megjelenési idő (perc, max. 360 perc)

4. Elfogadom az ajánlatkérő azon igényét, hogy a létesítményt üzemeltetésre alkalmas 
állapotban kell átadni.

2010. …………………………hó …………. nap  
  
                                                                                                      cégszerű aláírás
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2.2. számú melléklet

AJÁNLATI LAP 

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

……… Ajánlati rész: …………….
Az Ajánlati  lapot részenként külön-külön kell benyújtani

Az egyes szerződéses feltételekről

1. Alulírott  kijelentem,  hogy  a  nyílt  közbeszerzési  eljárás  során  hiánytalanul 
rendelkezésemre  bocsátott  ajánlati  dokumentációt  és  írásos  anyagokat  teljes  körűen 
ismerem, az abban foglaltakat teljes körűen elfogadom és magamra nézve kötelezőnek 
tekintem. Az ajánlatomban az alábbi vállalásokat teszem:

2.   Értékelésre kerülő szempontok:

-  Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): ………………………………………………Ft

- Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban
   (csak egész hónapszám lehet, legalább 24 hónap                                     ………..hónap
 
-  Vállalt teljesítési idő (egész napban kifejezve): …………………… (nap)

3.  A vállalkozónak felróható okból történő késedelem, vagy hibás teljesítés esetén az 
általam vállalt kötbér mértéke:
-     napi kötbér: ……………. Ft/nap, (késedelmes napokra vonatkozóan legalább 100 
000.-Ft/nap)

4.   A benyújtott számláknak kiegyenlítését ……….. napra kérem.(legkevesebb 45 nap)

6.   Teljesítési határidő (dátum formátumban kifejezve;év, hó, nap):……………………

8.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ezen a lapon és az ajánlat más részeiben 
szerepeltetett  adatok között  eltérés tapasztalható,  az értékelés  során az itt  feltüntetett 
adatok az irányadóak.

2010. …………hó …… nap
                                                                

                                                                                           cégszerű aláírás
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3. 1. számú melléklet

Ajánlattevői 
 nyilatkozat a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan

Alulírott,  ……………………..mint  a  …………………(cég  neve) 
………………………(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt 
…………………..(cég neve) …………, mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a

1.   A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz

a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
nincs  folyamatban,  illetőleg  személyes  joga  szerinti  hasonló  eljárás  nincs 
folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;

b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, a büntetett előélethez 
fűződő  hátrányok  alól  mentesült;  illetőleg  tevékenységét  a  jogi  személlyel  
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5.  §-a  (2)  bekezdésének  b),  illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős 
ítéletében  nem  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt,  illetőleg  az  ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási 

járulékfizetési  kötelezettségének  –  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az 
ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai  alapján  –  eleget 
tett/megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis 
adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.

g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a 
külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt 
évnél  régebben  meghozott  –  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági 
határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. 

h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  –  ideértve 
bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  –,  vesztegetés, 
vesztegetés  nemzetközi  kapcsolatokban,  az  európai  közösségek  pénzügyi 
érdekeinek  megsértése,  illetve  pénzmosás  bűncselekményt,  vagy  személyes 
joga  szerinti  hasonló  bűncselekményt  nem  követett  el,  feltéve,  hogy  a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

2.    A  Kbt.61.§.(1)  bekezdésének  a)-d)  pontjaiban  meghatározott,  továbbá  a  (2) 
bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya azaz
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a) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  –  öt  évnél  nem 
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  1996. 
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 
cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott  – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti  határozatban  vagy  a  versenyfelügyeleti  határozat  bírósági 
felülvizsgálata  esetén  a  bíróság  jogerős  és  végrehajtható  határozatában 
megállapított  és  bírsággal  sújtott  jogszabálysértést  nem  követett  el 
versenyeztetési  eljárás során; illetőleg   az ajánlattevő ilyen  jogszabálysértését 
más  versenyhatóság  vagy bíróság – öt  évnél  nem régebben – jogerősen nem 
állapította meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki;

c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses  kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg 
bírósági határozat nem állapította meg;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.

3.   A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz:

a) három  évnél  nem  régebben  súlyos,  jogszabályban  meghatározott  szakmai 
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem 
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás 
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az 
ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) az  eljárásban  előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének  [különösen  a  70.§.(3) 
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis 
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás

 A  Kbt.  62.§-ra  tett  nyilatkozat  nem  követelhető  meg,  de  az  ajánlattevő  tehet 
nyilatkozatot  ezen jogszabályi  helyre  vonatkozóan is,  ezért  tartalmazza a nyilatkozat 
szövege.
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3. 2. számú melléklet

Alvállalkozói 
 nyilatkozat a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan

Alulírott,  ……………………..mint  a  …………………(cég  neve) 
………………………(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt 
…………………(cég neve) ……………, mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a

1.   A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz

a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
nincs  folyamatban,  illetőleg  személyes  joga  szerinti  hasonló  eljárás  nincs 
folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;

b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági 

ítéletben megállapított  bűncselekményt  nem követett  el,  a büntetett  előélethez 
fűződő  hátrányok  alól  mentesült;  illetőleg  tevékenységét  a  jogi  személlyel  
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5.  §-a  (2)  bekezdésének  b),  illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős 
ítéletében  nem  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt,  illetőleg  az  ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási 

járulékfizetési  kötelezettségének  –  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az 
ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai  alapján  –  eleget 
tett/megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis 
adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.

g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a 
külföldiek  foglalkoztatásával  összefüggő kötelezettségekkel  kapcsolatban  – öt 
évnél  régebben  meghozott  –  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági 
határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. 

h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  –  ideértve 
bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  –,  vesztegetés, 
vesztegetés  nemzetközi  kapcsolatokban,  az  európai  közösségek  pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást  nyert,  amíg  a  büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

2.        A Kbt.61.§.(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott, továbbá a (2)
           bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya azaz
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a) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  –  öt  évnél  nem 
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  1996. 
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 
cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott  – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti  határozatban  vagy  a  versenyfelügyeleti  határozat  bírósági 
felülvizsgálata  esetén  a  bíróság  jogerős  és  végrehajtható  határozatában 
megállapított  és  bírsággal  sújtott  jogszabálysértést  nem  követett  el 
versenyeztetési  eljárás során; illetőleg   az ajánlattevő ilyen  jogszabálysértését 
más  versenyhatóság  vagy bíróság – öt  évnél  nem régebben – jogerősen nem 
állapította meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki;

c)  korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses  kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg 
bírósági határozat nem állapította meg;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.

3.   A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz:

a) három  évnél  nem  régebben  súlyos,  jogszabályban  meghatározott  szakmai 
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem 
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás 
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az 
ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) az  eljárásban  előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének  [különösen  a  70.§.(3) 
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis 
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás
  /alvállalkozó/

*  A  Kbt.  62.  §-ra  tett  nyilatkozat  nem  követelhető  meg,  de  az  ajánlattevő  tehet 
nyilatkozatot  ezen jogszabályi  helyre  vonatkozóan is,  ezért  tartalmazza a nyilatkozat 
szövege.
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3. 3. számú melléklet

Erőforrást nyújtó szervezet 
 nyilatkozata a Kbt. 60. §, 61. § és a 62. §-ban foglaltakra vonatkozóan

Alulírott,  ……………………..mint  a  …………………(cég  neve) 
………………………(cég címe) …………………..cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt 
………………..(cég neve) ……………, mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a

1.   A Kbt.60.§(1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz

a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
nincs  folyamatban,  illetőleg  személyes  joga  szerinti  hasonló  eljárás  nincs 
folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll;

b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági 

ítéletben megállapított  bűncselekményt  nem követett  el,  a büntetett  előélethez 
fűződő  hátrányok  alól  mentesült;  illetőleg  tevékenységét  a  jogi  személlyel  
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5.  §-a  (2)  bekezdésének  b),  illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős 
ítéletében  nem  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt,  illetőleg  az  ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került
e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási 

járulékfizetési  kötelezettségének  –  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az 
ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai  alapján  –  eleget 
tett/megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 
adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis 
adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg.

g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a 
külföldiek  foglalkoztatásával  összefüggő kötelezettségekkel  kapcsolatban  – öt 
évnél  régebben  meghozott  –  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági 
határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. 

h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  –  ideértve 
bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  –,  vesztegetés, 
vesztegetés  nemzetközi  kapcsolatokban,  az  európai  közösségek  pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást  nyert,  amíg  a  büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

2.    A  Kbt.61.§.(1)  bekezdésének  a)-d)  pontjaiban  meghatározott,  továbbá  a  (2) 
bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya azaz
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a) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  –  öt  évnél  nem 
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
nem követett el;

b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  1996. 
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. 
cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott  – jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti  határozatban  vagy  a  versenyfelügyeleti  határozat  bírósági 
felülvizsgálata  esetén  a  bíróság  jogerős  és  végrehajtható  határozatában 
megállapított  és  bírsággal  sújtott  jogszabálysértést  nem  követett  el 
versenyeztetési  eljárás során; illetőleg   az ajánlattevő ilyen  jogszabálysértését 
más  versenyhatóság  vagy bíróság – öt  évnél  nem régebben – jogerősen nem 
állapította meg, és egyúttal bírságot nem szabott ki;

c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses  kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg 
bírósági határozat nem állapította meg;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve.

3.   A Kbt.62.§.(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, 
azaz:
a) három  évnél  nem  régebben  súlyos,  jogszabályban  meghatározott  szakmai 

kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem 
követett el, korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás 
alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az 
ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) az  eljárásban  előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének  [különösen  a  70.§.(3) 
bekezdése, 71.§.] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis 
nyilatkozatot tett.

Kelt: ………………………………

cégszerű aláírás
            /erőforrást nyújtó szervezet/

*  A  Kbt.  62.  §-ra  tett  nyilatkozat  nem  követelhető  meg,  de  az  ajánlattevő  tehet 
nyilatkozatot  ezen jogszabályi  helyre  vonatkozóan is,  ezért  tartalmazza a nyilatkozat 
szövege.
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4. számú melléklet

Ajánlattevői 
nyilatkozat a Kbt. 70. §. (1), (2)  bekezdésében foglaltakra vonatkozóan

Alulírott  …………………………..,  mint  a  ………………..(cég  neve)  …………., 
…………………….(cég  címe)  …………………..cégjegyzésre  jogosult  képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

-  Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, formai
    követelményeket elfogadjuk, ajánlatunkat az azokban rögzített tartalmi és formai
    követelményeknek megfelelően készítettük el.

-  Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése
    céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a 305. §
   (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
  
-  Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban foglalt
    határidőkben történő teljesítést.

-   A közbeszerzési  eljárást  követően  az  ajánlattételi  felhívásban  megadott  időpontig 
tartjuk ajánlatunkat, addig magunkra nézve teljes terjedelmében kötelező érvényűnek 
tekintjük.

-  Az ajánlattételi  felhívásban és a  dokumentációban meghatározott  építési  beruházás 
teljesítésének  ellenértékeként  cégünk,  mint  ajánlattevő  a  jelen  ajánlathoz  mellékelt 
felolvasó lapon meghatározott ellenszolgáltatásra jogosult.

  Vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. Törvény alapján:

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak*
  
vállalkozásnak minősül.

Kelt: ……………………….

cégszerű aláírás

*Aláhúzni
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5.  számú melléklet

Ajánlattevői 
nyilatkozat a Kbt. 71. §. (1) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan

Alulírott  …………………,  mint  a  ………………….(cég  neve) 
………………………….  (cég  címe)  ……………cégjegyzésre  jogosult  képviselője 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt 
…………………(cég neve) ……………., mint ajánlattevő

1)  Az  Ajánlatevő  a  közbeszerzés  alábbi  részével/részeivel  összefüggésben  fog  a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe 
venni. (szervezet (személy) meghatározása nélkül)

           ………………………………………..

……………………………………….

2) Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók:

- Alvállalkozó cég(ek) megnevezése, székhelye:

- A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek a teljesítésében a megjelölt cégek
  közreműködnek:

3) Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:

- Erőforrást nyújtó cég(ek) megnevezése, székhelye:

4) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ……………………………..

cégszerű aláírás
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6. 1. számú melléklet

Ajánlattevői 
nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan

……… Ajánlati rész: …………….
A nyilatkozatot részenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani

Alulírott  ……………………, mint  a  …………..(cég  neve)  ……………………(cég 
címe)  ………………………cégjegyzésre  jogosult  képviselője  büntetőjogi 
felelősségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt  ……………(cég 
neve)  ……………..,  mint  ajánlattevőnek a  2007-2009.  évekre  vonatkozó 
közbeszerzés tárgya szerinti (részenként eltérő, külön-külön kitöltve!!!) legjelentősebb 
szolgáltatásai – a közbeszerzés tárgyára tekintettel – a következőkképpen alakultak:

So
rs

zá
m A szerződést kötő 

másik fél neve, 
címe

Teljesítés helye

Az 
ellenszolgálta

tás összege 
(nettó) 

(kivitelezés 
értéke)

Teljesítés 
ideje

Referenciát adó 
személy neve, 

címe, telefonszáma

1.
2.
3.
4.

Ajánlattevő  mellékelje  a  jelen  közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  legalább  1  db, 
teljesítésigazolással  igazolt  (részenként  eltérő,  külön-külön  kitöltve!!!)  referenciaként 
megjelölt  munkák  műszaki  tartalmának  rövid  ismertetését,  valamint  annak  a 
szerződésnek való megfelelőségét.

Kelt: …………………………….

cégszerű aláírás

68



6. 2. számú melléklet

Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakra 
vonatozóan

……… Ajánlati rész: …………….
A nyilatkozatot részenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani

Alulírott  ……………………..,  mint  a  …………….(cég  neve)  …………………….
( cég címe) …………………………….cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….(cég 
neve)  ……………..,  mint  alvállalkozónak a  2007-2009.  évekre  vonatkozó 
közbeszerzés tárgya szerinti (részenként eltérő, külön-külön kitöltve!!!) legjelentősebb 
szolgáltatásai – a közbeszerzés tárgyára tekintettel – a következőképpen alakultak:

So
rs

zá
m A szerződést kötő 

másik fél neve, 
címe

Teljesítés helye

Az 
ellenszolgáltatá

s összege 
(nettó) 

(kivitelezés 
értéke)

Teljesítés 
ideje

Referenciát adó 
személy neve, 

címe, 
telefonszáma

1.
2.
3.
4.

Ajánlattevő  mellékelje  a  jelen  közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  legalább  1  db, 
teljesítésigazolással  igazolt  (részenként  eltérő,  külön-külön  kitöltve!!!)  referenciaként 
megjelölt  munkák  műszaki  tartalmának  rövid  ismertetését,  valamint  annak  a 
szerződésnek való megfelelőségét.

Kelt: …………………………….

cégszerű aláírás
  /alvállalkozó/
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7. számú melléklet

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről

Alulírott  ......................................mint  a(z)  ...................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy  a(z)  .............................................(ajánlattevő)  kizárólagosan  az  alább  felsorolt 
pénzintézet/ek/nél vezet számlát:

Pénzintézet neve Számlavezető fiók címe Bankszámla száma

Kelt:…………………., 2010. ………………….hó …….nap

cégszerű aláírás
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8.1. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat
 a Kbt. 67. §. (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra vonatkozóan

……… Ajánlati rész: …………….
A nyilatkozatot részenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani

Alulírott ……………………., mint a …………… (cég neve) …………, …………… 
(cég címe) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom,  hogy  az  általam képviselt  társaság által  a 
szerződés teljesítésébe bevont személyek:

A megvalósítás során alkalmazni kívánt szakemberek:

Ssz. Név Képzettség Jogosultságot igazoló 
okirat

1.
2.

Ajánlattevő mellékelje az általa megnevezett szakemberek megfelelőségét igazoló, az 
ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat.

Kelt:……………………………….

cégszerű aláírás 
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8.2. számú melléklet

Alvállalkozói nyilatkozat
 a Kbt. 67. §. (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra vonatkozóan

……… Ajánlati rész: …………….
A nyilatkozatot részenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani

Alulírott ……………………., mint a …………… (cég neve) …………, …………… 
(cég címe) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom,  hogy  az  általam képviselt  társaság által  a 
szerződés teljesítésébe bevont személyek:

A megvalósítás során alkalmazni kívánt szakemberek:

Ssz. Név Képzettség Jogosultságot igazoló 
okirat

1.
2.

Ajánlattevő mellékelje az általa megnevezett szakemberek megfelelőségét igazoló, az 
ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat.

Kelt:……………………………….

cégszerű aláírás 
   alvállalkozó

72



9. számú melléklet

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

Alulírott  ……………………………, mint  ………………………(a cég)  cégjegyzésre 
jogosult  képviselője  ezennel  nyilatkozom,  hogy  az  általunk  teljesítendő  szállítások, 
szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti 
bármely  harmadik  személy  szerzői  jogát,  szabadalomhoz,  védjegyhez,  ipari 
mintaoltalomhoz  fűződő,  vagy  bármely  más  iparjogvédelmi  oltalmat  élvező  jogát. 
Kifejezetten és visszavonhatatlanul  nyilatkozom továbbá,  hogy ha bármely harmadik 
személy az ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen,  így különösen kártérítési 
igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az ajánlatkérő helyett helyt állunk.

Kijelentjük  továbbá,  és  teljes  körű  felelősséget  vállalunk  arra  vonatkozóan,  hogy  a 
Dokumentációt  szellemi  alkotásoknak  tekintjük,  az  azokra  vonatkozó  védői  jogokat 
teljes  körűen  elismerjük,  azok  kezelésének  a  Dokumentációban  előírt  szabályozását 
elfogadjuk és betartjuk.

Kelt: ……………………………

cégszerű aláírás
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IV. Fejezet

Szerződéstervezet

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati  felhívásához
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

……… Ajánlati rész: …………….
A Szerződés tervezetet részenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani

Megrendelő: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Vállalkozó:

2010. ……………………
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Szállítási szerződés-tervezet

A  szállítási  szerződés  létrejött  egyrészről  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata 
(5800Mezőkovácsháza,  Árpád út 176.) mint  Megrendelő,  továbbiakban  Megrendelő, 
másrészről  a 
………………………………………………….................................................................
..........
mint Szállító, továbbiakban Szállító között az alábbi feltételeknek megfelelően.

Előzmények

A  Megrendelő  szállítási  szerződés  keretében  kívánja  biztosítani  tevékenységéhez 
kapcsolódóan, a „Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Mezőkovácsházán” DAOP-
4.1.1/B-2008-0010.  számú projektje  megvalósításához  kapcsolódó  képzési-oktatási 
eszközök beszerzésére.

A  szerződő  felek  rögzítik  azt  a  tényt,  hogy  a  ……………………….rendelkezik 
mindazon feltételekkel, melyek megbízás esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő  megbízza  szállítót  a  „Járóbeteg  szakellátó  központ  fejlesztése 
Mezőkovácsházán”  DAOP-4.1.1/B-2008-0010.számú projektje  megvalósításához 
kapcsolódó, képzési-oktatási eszközök beszerzésére az alábbiak szerint:

…………………………………………(Az ajánlott ajánlati rész szerinti megnevezéssel 
és  részletezéssel)

1. A Szállító felelőssége

A Szállító a berendezések szállítását, szerelését és telepítését a Szerződéssel összhangban, 
megfelelő körültekintéssel és gondossággal köteles végezni.

A Szállító köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és jogosítványt az illetékes 
szervektől,  hatóságoktól,  amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek, valamint a 
behozatali engedélyeket az összes importált berendezés részére.

A Szállító  köteles  megfelelni  a  teljesítését  befolyásoló  és  a  Szállítóra  kötelező  érvényű 
minden  hatályos  jogszabálynak.  A  Szállító  köteles  a  Megrendelőt  mindennemű 
felelősséggel,  kárigénnyel,  követeléssel,  pénzbüntetéssel  és  kiadással  szemben 
mentesíteni és kártalanítására kötelezettséget vállalni, amely Szállító vagy személyzete 
által merült fel.
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2. Megrendelő felelőssége

A Megrendelő biztosítja valamennyi információ és adat helyességét és pontosságát, melynek 
szolgáltatása a Megrendelő feladatát képezi.

A Megrendelő feladata, hogy belépést biztosítson a teljesítés helyszínére, valamint minden 
egyéb  területre,  ahol  erre  értelemszerűen  szükség  van  a  Szerződésben  foglaltak 
megfelelő teljesítése érdekében.

3. Felek együttműködése

A  tárgyi  munkákat  érintő  kérdésekben  Megrendelő  és  Szállító  között  a  kapcsolattartás 
levelezés útján, illetve írásos formában történik.

Jelen szerződés teljesítése során felek kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről: ……………………………………..
Szállító részéről: ………………………………………

4. Felelősség

Szállító  felelős  az  általa  és  alvállalkozója  által  a  szerződés  értelmében  teljesített 
szállítások és szolgáltatások szakmai helyességéért és időbeni sorrendiségéért.

5. Szállítói teljesítések

Szállító  az  áruk  rendeltetési  helyre  történő leszállítással,  szereléssel  és  a  dokumentációk 
átadását követő átadás-átvételi eljárással teljesít.

Teljesítés helye: Járóbeteg Szakellátó Központ Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. 

Teljesítési határidő

Szállító szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: 

6. Szerződéses ár

A  Szerződéses  ár  rögzített,  egyösszegű  átalányár,  mely  I.  osztályú  minőséget 
feltételez és amely nem vethető alá változtatásoknak, kivéve, ha a felek közös 
akaratából megfelelő módon változás történik a Szerződés terjedelmében.

vállalási ár: Ft
25 % ÁFA:                                   Ft  

Mindösszesen: Ft

     azaz ………………………………………………………….forint 

bruttó ajánlati ár, amely egyösszegű átalányár.
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7. Fizetési feltételek

Szállító  a  szerződésben  meghatározott  szállítási  határidőhöz  kötött  teljesítést  követően 
jogosult számla benyújtására (1 db végszámla). A 4 példányos számlához mellékelni 
kell  a  számla  kifizetésének  alapját  képező  műszaki  teljesítés  igazolását.  A  számlát 
Megrendelő nevére kell kiállítani és benyújtani.

Megrendelő a kifizetéseket a számla beérkezésétől számított 45, azaz harminc napon belül 
átutalással teljesíti.

Az esetben, ha a Megrendelő elmulasztaná az esedékes kifizetés teljesítését a Szerződésben 
meghatározott  határidőn belül,  az ilyen késedelmes kifizetés összegére a Megrendelő 
kamatot tartozik fizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

8. Adók és illetékek

A Szállítónak teljes felelősséget kell vállalni minden adó, vám, illeték, licencdíj, 
stb.  lerovásáért,  ami  Magyarországon  a  Szerződés  szerinti  teljesítéssel 
kapcsolatosan kivethető.

9. Szabványok, előírások és alkalmazásaik

Jelen  Szerződés  alapján  szállított  áruknak  meg  kell  felelniük  a  hazai 
szabványok, előírások legutolsó kiadásaiban foglaltaknak.

A  szállított  berendezéseknek  rendelkeznie  kell  az  összes  olyan  szükséges 
engedéllyel,  tanúsítvánnyal,  műbizonylattal,  mely  alapján  a  magyarországi 
alkalmazás megengedett.

10. Szállítás

A  Szállító  köteles  minden  berendezést  saját  kockázatára  és  költségére  a 
helyszínre szállítani az általa, az adott körülmények között legmegfelelőbbnek 
ítélt szállítási mód igénybevételével. Szállító köteles a szállítmányok fogadásáról 
is gondoskodni.

Szállító  a  berendezések  helyszínre  szállításának  várható  időpontjáról 
Megrendelőt  köteles  értesíteni  a  szállítás  megkezdését  megelőző  10 
munkanappal.

11. Kárveszély és biztosítás

Szállító a maga által kötött biztosítás terheit maga viseli és előnyeit maga élvezi. 
A biztosítási esemény bekövetkezte nem menti Szállítót teljesítési kötelezettsége 
alól, azaz a kártérítési összeg felhasználásával köteles gondoskodni arról, hogy a 
biztosítási  esemény  alá  került  áruk  helyett  a  jelen  szerződés  szerinti  áruk 
kerüljenek a Megrendelőnek többlet költség felszámítása nélkül leszállításra.

12. Helyszíni Szabályzat és Biztonság
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A  Szállító  köteles  helyszíni  munkavégzése  során  betartani  az  általános 
biztonsági  és  tűzvédelmi  szabályokon  felül  az  Üzemeltető  által  megkövetelt 
biztonsági  és  egyéb  szabályokat,  előírásokat,  beleértve  mindazon 
követelményeket  is,  amelyek  Üzemeltető  folyamatos  üzemszerű 
tevékenységének  biztosításához  szükségesek.  Szállító  tartozik  gondoskodni  a 
helyszíni  munkavégzés  során  az  általa  foglalkoztatottak  munkavédelmi  és 
munkabiztonsági szabályok betartásáról.

13.  Késedelmi kötbér

Ha a Szállítónak saját hibájából nem sikerül megvalósítani az áruk egy részének, 
vagy teljes egészének szállítását és a szolgáltatások teljesítését a Szerződésben 
meghatározott  határidőre,  Szállító  köteles  késedelmi  kötbért  fizetni  Vevőnek, 
melynek maximális mértékét is meg kell határoznia. A kötbér minimális összege 
……………………..Ft/nap. 
A kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót az áruk szállítása és szolgáltatások 
teljesítése  kötelezettsége,  vagy  a  Szerződés  értelmében  ráháruló  egyéb 
felelősségek és kötelezettségek alól.

14. Jótállás

15.1.  A  Szállító  legalább  a  hazai  előírások  szerinti  szavatossági  és  jótállási 
feltételeket tartozik szolgáltatni, ill. betartani.

15.2. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés értelmében szállított áruk állapota új, 
használatlan. 

Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés értelmében szállított áruk és nyújtott 
szolgáltatások  mentesek  a  tervezés,  gyártás  és  megvalósítás  során  elkövetett 
bármilyen mulasztásból eredő hibáktól.

16.3.  A jótállási  idő  hossza  …………….hónap.  A jótállási  idő  kezdete  a  sikeres 
átadás-átvétel időpontja.
Ha  a  jótállási  idő  alatt  bármilyen  hiba  jelentkezne  a  Szállító  által  szállított 
árukban,  vagy  nyújtott  szolgáltatásokban,  a  Szállító  köteles  azonnal  és  saját 
költségén megjavítani,  cserével,  vagy más  módon helyrehozni  az ilyen  hibát. 
Kivételt képez, amikor a Szállító nem felelős az áruk bármilyen hibájának, vagy 
a  bekövetkező károknak javításáért,  cseréjéért  vagy jóvátételéért,  amennyiben 
azok okát – a Szállító által bizonyítottan - az alábbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása az Üzemeltető által.
(b) A nem rendeltetésszerű használat.
(c) Normál kopás és elhasználódás.

A Megrendelő a hiba felfedezését követően azonnal értesíteni köteles a Szállítót, 
ismertetve  a  hiba  jellegét.  A  Megrendelő  minden  ésszerű  alkalmat  köteles 
biztosítani a Szállító részére, hogy az megvizsgáltassa az említett hibát.
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Ha a Szállító az értesítés kézhezvételét követő 24 órán belül nem kezdi el a hiba 
elhárítását és nem javítja vagy cseréli a hibás árut, úgy Megrendelőnek jogában 
áll, hogy megkezdje a javítás elvégzését vagy elvégeztetését a Szállító költségére 
anélkül,  hogy  ezzel  bármilyen  mértékben  csorbítaná  azon  jogait,  amelyeket 
Megrendelő a Szerződés értelmében a Szállítóval szemben érvényesíthet.

15. Átruházás

Szállító nem ruháztatja át a Szerződést, vagy annak egy részét, vagy bármilyen 
ezzel  kapcsolatos  jogát,  előnyét,  kötelezettségét,  vagy  érdekét  egy  kívülálló 
(harmadik)  félre  kivéve,  ha  ehhez  megszerezte  Megrendelő  írásbeli 
hozzájárulását.

A  Megrendelő  és  a  Megrendelő  között  a  Szállítási  Szerződés  értelmében 
fennálló jótállási garancia összes joga és kötelezettsége az átadás-átvétel után az 
Üzemeltetőt (Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás) illeti meg.

16. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton 
rendezni.  Amennyiben ez 30 napon belül  nem vezet  eredményre,  a  szerződő 
felek jogorvoslatra a szolnoki székhelyű rendes bíróságot jelölik meg.
Jelen  szerződésben  nem,  vagy  nem  kimerítően  szabályozott  kérdések 
tekintetében a magyar alanyi jog szabályai az irányadóak.

Egyéb rendelkezések

Jelen  szerződés  aláírói  kijelentik,  hogy  rendelkeznek  mindazon  testületi 
felhatalmazással,  mely  alapján  jelen  szerződés  aláírásával  érvényesen  szereznek 
jogokat, s vállalnak kötelezettségeket. 

Jelen  szerződésben  nem,  vagy  másképpen  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk. 
megfelelő rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő felek, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Mezőkovácsháza, 2010…………………..

Megrendelő       Szállító
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A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet: Pénzügyi-Műszaki ütemterv
2. számú melléklet: Szállító ajánlata
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V. Fejezet

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció 

„Mezőkovácsháza járóbeteg szakellátó központja eszközeinek beszerzése 4 db 
szállítási szerződés formájában”

tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati  felhívásához
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1. Ajánlati rész: Röntgen:

Digitális átvilágító és digitalizált felvételi munkahely

Általános követelmények:

- 1 db multifunkciós vizsgálószerkezet

- Korszerű, nagy teljesítményű, nagyfrekvenciás röntgengenerátor min 65 kW

- Gyárilag digitalizált, távirányítható vizsgálóberendezés.

- Dedikált magyarországi szervizháttér

- Legalább  2  fő  kiképzett,  magyarul  beszélő  szervizszakember  a  megajánlott 
típusra, a kiképzést igazoló gyártó által kiállított dokumentum becsatolásával

- Csak új, előzőleg használatban nem volt berendezés ajánlható meg.

- A megajánlott készülékek telepítése, rendszerbe foglalása, azok együttműködése 
ajánlattevő feladata és felelőssége.

- A megadott válaszok helyességéért az ajánlattevőt teljes körű felelősség terheli. 

- Az alábbi táblázat „Minimum követelmény” oszlopában megadott érték, vagy 
„Igen” az adott „Paraméter" vonatkozásában minimum elvárás. Minden egyes 
paraméterre  vonatkozó  megkövetelt  értékkel  megegyező,  vagy  annál  jobb 
paraméterrel rendelkező készülék ajánlható meg.

- A bírálati szempontokkal kapcsolatban, az ajánlatban egyértelműen nyilatkozni 
kell. 

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)
Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki adatok:

Műszaki jellemzők Minimum 
követelmény

Ajánlott készülék adatai
(igen/paraméter)

Vizsgálószerkezet
Dönthető vizsgálószerkezet Igen
Felül csöves (OT) elrendezés Igen
Dönthetőség +89 fok / -17 fok
Asztallap legalacsonyabb magassága 
padlótól mérve

Max. 90 cm

Úszóasztallap mérete Min. 210 x 74 
cm

Asztallap motorikus hosszirányú Igen/Nem
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mozgatása Kérjük megadni!
Előny a megléte

Ha tudja: 90 
pont

Ha nem tudja: 
70 pont

Asztallap hosszirányú 
mozgástartománya

Min. 90 cm
Előny a nagyobb

Asztallap motorikus keresztirányú 
mozgatása

Igen/Nem
Kérjük megadni!
Előny a megléte

Ha tudja: 90 
pont

Ha nem tudja: 
70 pont

Asztallap keresztirányú mozgás tartománya Min. 30 cm
Előny a nagyobb

Asztallap teherbírása Min. 200 kg
Asztallap sugárszűrése Max 1mm Al 

egyenértékű
Fókusz – képfelvevő távolság Min. 120 – 150 

cm
Motoros fókusz – film távolság beállítás Igen
Sugárirányú dönthetőség Min. +/- 40 fok
Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan 
állítható mozgás tartománya 

Min. 100 cm

Távfelvételi lehetőség, kifordított 
csőtartóval a távfelvételi állványra

Igen

Kollimátor
Teljes mező kivilágítás felvételnél Igen
kV-függő automatikus szűrőváltás Igen
kV-függő automatikus szűrőváltás 
fokozatainak száma 

Min.3 db

Képerősítő és TV rendszer
Képerősítő bemenő mező Min.30 cm
Átkapcsolható mezőméretek Min.3
Képerősítő-röntgencső rendszer motoros 
hosszirányú mozgatású

Igen

CCD TV kamera, digitális képeket biztosító 
rendszer

Igen

Felbontás min. 1024 mátrix
Flat monitor TFT kijelzővel Igen
Villogásmentes TFT monitor Képfrekvencia 

min.72 Hz
Monitorok mérete Min. 18”
Monitorok felbontás Min. 

1280x1024 
pixel

Monitorok tipikus fényereje Min. 400 cd/m2

Flat monitor TFT kijelzővel a vizsgálóban Monitor kocsin , 
vagy mennyezeti 

állványon
Flat monitor TFT kijelzővel az operátor Pulton elhelyezett
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helységben
Digitális feldolgozás

Képrögzítés 1024 mátrixban, 
min. 10 bit

Képmegjelenítés Min. 1024 
mátrixban

Képtároló kapacitása 1024x1024 mátrixban Min. 25000 kép
DICOM megfelelőség Igen
DICOM funkciók: Legalább:

− Dicom send
− Dicom 
Worklist

− Dicom Print
Beépített CD, vagy DVD archiválás Igen
Zajszűrés Igen
Alapvető képfeldolgozási műveletek: Igen

ablakolás Igen
fényerő/kontrasztszabályozás Igen
élkiemelés Igen
képelforgatás Igen

Röntgengenerátor
Nagyfrekvenciás Igen
Névleges kimenő teljesítmény Min. 65 kW
Radiográfia:

Csőfeszültség Legalább 40-150 
kV

Maximális csőáram felvételnél Min. 700 mA
Maximális mAs tartomány Min. 600 mAs

Beépített AEC Igen
Testtáj szerinti programozás Igen

Beírható programok száma Min. 50
Legrövidebb expozíciós idő Min. 1 ms
Fluoroszkópia:

Átvilágítási csőáram tartomány Legalább 0,5-12 
mA

Automatikus kV-mA szabályzás 
átvilágítás közben

Igen

Röntgencső
Gyorsfordulatú Min. 8500 

fordulat/perc
Feszültségtartomány 40 – 150 kV
Fókuszok mérete:
- kis fókusz Max. 0,6 mm
- nagy fókusz Max. 1,2 mm

Előny a kisebb
Anód hőkapacitása Min. 450 kHU

Előny a nagyobb
Röntgencső búra hőkapacitása Min. 1,5 MHU

Előny a nagyobb
Távfelvételi állvány- Bucky

Függőleges mozgástartomány min.40-180 cm
CR kazetták fogadására alkalmas Igen
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Röntgenhez kapcsolódó digitalizáló berendezés

Műszaki jellemzők Súlypont Minimum 
követelmény

Az ajánlott 
készülék 

paramétere
Kiolvasási kapacitás normál felbontású 
üzemmódban: 

Min.60kazetta/óra

A hálózatba küldött DICOM 
röntgenkép kontrasztfelbontása: 

12 bit/képpont

Beépített merevlemezes tároló 
kapacitása: 

Min. 2000 CR kép 
on-line tárolása a 
kiolvasóban lévő 
merevlemezen

Paciens adat bevitel: 
A vezérlői konzol klaviaturáról 
manuális páciens és vizsgálati adat 
beviteli lehetőség megléte

Igen

A foszforlemezes kiolvasó szoftver 
jellemzői:

a képernyős vezérlésre tervezett GUI /
Graphic User Interface/ szoftver, 

érintőképernyős vezérléshez 
megfelelően nagy ikonokkal

Igen

magyar ékezetes DICOM MWL 
munkalista fogadása és megjelenítése 

(előkészítés a Rendelőintézeti 
adminisztrációs rendszerrel történő 

DICOM szabványú összeköttetéshez)

Igen

Testtájék kiválasztás alapján testtájéki 
karakterisztikák automatikus illesztése 

a képre

Igen

Automatikus testtájék szerinti 
karakterisztikák felhasználói 

programozhatósága

Igen

Kontraszt ablak és középérték váltás Igen
Kép forgatás minden irányban Igen

Automatikus sugárrekesz maszkolás Igen
Jobb-bal elektronikus markerek, nyilak, 

szövegek elhelyezése, törlése, 
áthelyezése

Igen

A kiolvasó merevlemezén tárolt eredeti 
processzálatlan CR kép (raw image) 

újraprocesszálási és újraküldési 
lehetősége a vezérlői konzolról

Igen

Röntgen berendezéstől függően 
átváltható karakterisztika készletek

Igen

Szállítandó Foszforlemezes kazetták:
35 cm  x 43 cm méretből 3 db
24 cm  x 30 cm méretből 3 db
20 cm  x 24 cm méretből 3 db
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Zeiss rendszerű réslámpa alaptartozékokkal

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Ajánlott paraméter
Mikroszkóp egység:
Nagyítási tartomány 6x, 10x, 16x, 25x és 40x   
A látómező mérete 6x nagyításnál legalább 30 mm 
Konvergens binokuláris optikai rendszer
PD állítási tartomány legalább 50 - 80 mm
Képosztó csatlakoztathatósága későbbi bővítéshez 
Ki-be kapcsolható sárga szűrővel rendelkezzen
Megvilágító egység
Állítható intenzitású felső lámpaházas megvilágítás 
(a résfény vízszintes döntéséhez) 
Nagy fényerejű megvilágítás
Állítható színszűrők (szürke, vörösmentes, kék, 
hővédő)  
Beállítható résszélesség 0-tól 12 mm-ig folyamatosan 
 
Beállítható résmagasság 1,8-tól 12 mm-ig
Résfény vízszintes forgatása +/- 90 fok
Résfény elforgathatósága 0-tól +/-90 fokig
Résfény vízszintes döntése 0-tól 20 fokig 
Applanációs tonométer
Réslámpa mikroszkóp egységére függeszthető 
Goldmann applanációs tonométer két tonométer 
prizmával
Digitális kijelzésű legyen
Motoros magasságemelésű ikerasztal
Mérete: legalább 800x450 mm
Magasság állíthatósága: min. 675-900 mm között
Asztallap emelési sebessége: min. 10 mm/s
Terhelhetősége: min. 120 kg
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Kézi autofrakto-keratométer

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)
Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Ajánlott paraméter
Refraktometria
Szférikus refrakció mérési tartománya legalább - 30D-tól +25D-ig
Szférikus refrakció felbontása állíthatóan 0,12D vagy 0,25D
Cilinder refrakció mérési tartománya legalább +/- 10D  0,12D lépésekben
Cilinder refrakció felbontása állíthatóan 0,12D vagy 0,25D
Tengely tartomány 0-tól 180-fokig  1 fokos lépésekben
Minimális pupillaátmérő legfeljebb 2,0 mm
Pupillatávolság mérési tartomány 0-tól 85 mm-ig 
Vertex távolság 0 mm, 10mm, 12 mm és 13,5 mm   
IOL mérési üzemmód   
Keratometria
Szaruhártya görbületi sugár mérési tartomány 5,0-tól 10,0 mm-ig  0,01 mm-
es lépésekben
Szaruhártya törőerő mérési tartomány 35D-tól 67,5D-ig
Szaruhártya cilinder törőerő mérési tartomány 0D-tól +/-9D-ig
Tengely tartomány 0-tól 180-fokig  1 fokos lépésekben
Keratometria periférián (legalább 7,5mm)
Egyéb:
Beépitett hőnyomtató   
Kinyomtatandó mérési eredmények beállítása   
Refrakto és keratometria mérési eredmények adatkivitele RS-232 porton 
keresztül   
Videojel kimenet
Mérőegység mozgathatósága:
Előre / hátra - legalább +/- 15mm 
Jobbra / balra - legalább +/- 40mm
Fel / le - legalább +/- 16mm 
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Flexibilis fiberoszkóp

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Ajánlott paraméter
Diagnosztikai kivitel
Munkacsatorna nélkül
Distalis vég max. ø 3,5 mm
Munkahossz max. 310 mm
Hajlíthatóság fel/le: min. 130/130⁰
Látószög min. 75⁰
Hordozható, akkumulátorral, akkumulátorral és adapterrel valamint 
fényforrással és fénykábellel történő működésre alkalmas kivitel
Szállítódobozban, nyomásteszterrel

+
Fényforrás fiberoszkópra csatlakoztatható

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Ajánlott paraméter
legalább 150 W halogén izzó
Akkumulátor működési ideje min. 90 perc
Kompatibilis fiber eszközzel
Izzó élettartama min. 100 óra
Tölthető akkumulátorral működik
Tartozék: 2 db akkumulátor, 1 db hálózati töltő
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Csendeskamra + mikrofon + kábel

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Ajánlott paraméter

Csendeskamra:
Moduláris felépítés helyszínen összeszerelhető
Mérete: 110x110x225 cm± 5 %
Ajtó kialakítás tolókocsi behajtására is alkalmas legyen, 
legalább 3 ponton záródó
Akusztikus csillapítása min. 44 dBA
Belső fényforrás
Testhangszigetelt kabin, antisztatikus padlóburkolattal
Ventilátoros szellőzés
Műszerasztal az audiométernek
Mosható, fertőtleníthető felületek
csatlakozósor (standard: min. 5 db 6,35mm jack dugalj) 
antivibrációs lábak 
Tartozékok:
3 db hosszabbító kábel (6,35mm jack) 
páciens válaszmikrofon kommunikációs szett
tápkábel
Diagnosztikai audiométer 1 db
Kétcsatornás digitális diagnosztikai audiométer (két független csatorna) 
Teljes audiogram felvételére alkalmas 
Légvezetés: min. 125-250-500-750-1000-1500-2000-3000-4000-6000-
8000 Hz 
Csontvezetés: min. 250-500-750-1000-1500-2000-3000-4000-6000-8000 
Hz 
Hangnyomásszint tartomány: min. -10 - +120 dB, 5 dB-es lépésekben 
Teszthang: folyamatos, pulzált és frekvenciamodulált 
Manuális és automatikus maszkolás (keskeny sávú zaj és beszédzaj) 
Nyílt hangterű (Free Field) vizsgálat lehetősége 
Beszédteszt (élő és külső bementről lejátszott) 
Két külön (INA, INB) bemenet tetszőleges hanghordozóhoz 
beszédteszthez 
Beépített mikrofon 
Monitor fejhallgató csatlakoztatás lehetősége 
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Manuális és automatikus hallásgörbe felvétel, lég- és csontvezetésre, 
normál, pulzált és FM teszthangra, maszkolással vagy anélkül (Hughson-
Westlake módszer) 
Közvetlen hallásgörbe kinyomtatási lehetőség 
Set-Up menü 
Szoftver kalibrálás 
Min. 50 audiogram tárolására alkalmas memória 
Páciens azonosító kód (pl. TAJ szám) bevitele 
Real-time óra 
RS 232 interfész 
USB kimenet 
Közvetlen számítógép és printer csatlakoztatási lehetőség 
NOAH kompatibilis 
Min. következő szoftverekhez illeszthető: KRISTÁLY, URSULA 
RoHS kompatibilis 
Alaptartozékok:  fejhallgató 

-  csontvezetéses hallgató 
- visszajelzőgomb 
- páciens „talk back” mikrofon 
- operátor monitor fejhallgató
- hálózati kábel 
- RS 232 és USB kimenet 

- magyar nyelvű gépkönyv 

Elvárás Ajánlott paraméter
SZERVIZ FELTÉTELEK
Szerviz címe Kérjük 

megadni
Szerviz telefonszáma, 
munkaidőben

Kérjük 
megadni

Szerviz telefonszáma, 
munkaidőn túl, hévégén és 
munkaszüneti napokon, ha 
lehetséges

Kérjük 
megadni

Szerviz reakció ideje 
(hibabejelentéstől a javítás 
megkezdéséig eltelt idő) 

Max. 24 óra

Alkatrész  utánpótlás  módja 
(magyarországi  és/vagy 
európai raktárról gyorsposta 
szolgálattal)

Kérjük 
megadni

Hány évig garantálják az 
alkatrészellátást: minimum 
10 év

Kérjük 
megadni

Magyar nyelvű használati 
utasítás

Igen
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Bírálati rendszer alkalmazásának bemutató táblázata

Műszaki jellemzők Minimum 
követelmény

Ajánlott készülék adatai
(igen/paraméter)

Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása Igen/Nem
Kérjük megadni!
Előny a megléte
Ha tudja: 90 pont
Ha nem tudja: 70 

pont
Asztallap hosszirányú 
mozgástartománya

Min. 90 cm
Előny a nagyobb

Asztallap motorikus keresztirányú 
mozgatása

Igen/Nem
Kérjük megadni!
Előny a megléte
Ha tudja: 90 pont
Ha nem tudja: 70 

pont
Asztallap keresztirányú mozgás tartománya Min. 30 cm

Előny a nagyobb
Asztallap teherbírása Min. 200 kg
Röntgencső  nagy fókusz Max. 1,2 mm

Előny a kisebb
Röntgencső anód hőkapacitása Min. 450 kHU

Előny a nagyobb
Röntgencső búra hőkapacitása Min. 1,5 MHU

Előny a nagyobb
Késedelmi kötbér (Ft/nap) napi bruttó 

100.000 Ft, de 
napi bruttó 

300.000 Ft-os 
mértéktől 
maximális 

pontszámot ér az 
ajánlati elem

GARANCIA (hónap): Teljes körű 
garancia minden megajánlott tételre.

min. 24 hónap, 
de a

36 hónap 
mértéktől 
maximális 

pontszámot ér az 
ajánlati elem
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2. Ajánlati rész: Ultrahang
Felső kategóriás, multi-funkcionális, color-doppler ultrahang 

diagnosztikai készülék kardio-vasculáris vizsgálatokra.

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:
Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Paraméter Minimum  feltétel 
(adott esetben)

Megajánlott érték, adat

Méretek:
- magasság Kérjük megadni
- szélesség Kérjük megadni
- mélység Kérjük megadni
Súly, tartozékok nélkül Kérjük megadni
Gyári monitor: min. 19” 
vibrálásmentes, minden 
irányban forgatható, 
billenthető, karon 
mozgatható, LCD  monitor 

Igen

Alkalmazási területek
- kardiológia Igen

- vasculáris Igen
- általános hasi Igen
A kiírtakon túl lehetséges 
és a készülékkel 
elvégezhető alkalmazási 
területek száma? Kiíró 
kizárólag az alábbiakban 
megfogalmazott szakmai 
funkciókra adott válaszokat 
értékeli és bírálja:
-szülészet-nőgyógyászati vizsgálat
- transzvaginális vizsgálat
-urológiai vizsgálat
-emlő vizsgálat
-pajzsmirígy vizsgálat
-izületi vizsgálat
-here vizsgálat
-abdominális 4D vizsgálat
-transzvaginális 4D vizsgálat

Sorolja fel!
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-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség   száloptikás, 
longitudinális, biopszia vételi 
lehetőséggel
-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség 360º-os, radiál technikával
-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség
video, longitudinális biopszia vételi 
lehetősségge
-bronchológiai endoszkópos 
ultrahang vizsgálati lehetőség
-laparoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség
-T-típusú intraoperatív vizsgálati 
lehetőség
-J-típusú intraoperatív viszgálati 
lehetőség
-ujjbegyre húzható intraoperatív 
vizsgálati lehetőség
-ujjhegyre húzható intraoperatív 
vizsgálati lehetőség
-micro-convex biopsziás lehetőség
-rektumfal vizsgálata lineáris 
vizsgálófejjel
-rektumfal staging vizsgálata radiál 
scan technikával (360º-ban)
-szöveti elaszticitás vizsgálati 
lehetősége

Kezelőszervek
Kezelőpult vezeték nélküli 
távirányításának 
továbbfejlesztési 
lehetősége

Igen

Automatikus 
képoptimalizálás egy gomb 
megnyomásával

Igen

Picture in picture üzemmód 
továbbfejlesztési 
lehetősége

Igen

Általános adatok
Elektromos 
teljesítményfelvétel

Max. 1,6 kVA

Digitális beamformer (min. 
okta beam)

Igen

Digitális csatornaszám  Min. 5120
Rendszer 
dinamikatartomány

Min. 180 dB

Transducer technológia: 
minimum Konvex, 
Lineáris, Phased Array

Igen
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Maximális vizsgálati 
mélység 

Min. 30 cm

Mélységfüggő erősítés 
(DGC)
Potencióméterek száma: 
min. 8

Igen

Nagyított kép 
visszajátszása 
képmemóriából a nagyítás 
megtartásával funkció 
megléte

Igen

Nagyítás maximális 
mértéke élő képen phased 
array és lineáris 
vizsgálófejen 

min. 20-szoros, 
Kérjük megadni

Nagyítás maximális 
mértéke kimerevített képen 
phased array és lineáris 
transducerrel

min. 20-szoross, 
Kérjük megadni

Gyári presetek száma Min.15
Adaptív szűrők a 
képoptimalizálás javítására

Igen

PAL videó rendszer Igen
Kontraszt Harmonikus 
üzemmód továbbfejlesztési 
lehetősége

Igen

Kimenő akusztikus 
teljesítmények közül mit 
jelenít meg (MI = 
Mechanical Index, TIS = 
Lágyrész termikus index, 
TIC = koponyacsont 
termikus index, TIB = 
Csont termikus index, 
egyéb)

Kérjük megadni, 
minimumfeltétel az 

MI.

Szöveti elaszticitás 
vizsgálati funkció 
továbbfejlesztésének 
lehetősége  lágyrész, 
felszíni vizsgálatokhoz

Kérjük megadni 

Tissue Doppler Imaging 
(TDI)

Igen

Alkalmazható üzemmódok

2D Igen

Color Igen

Power Doppler Igen
Irány érzékeny Power Igen
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Doppler
Bőrfelszínhez közeli 
alacsony áramlások 
vizsgálati lehetősége 
Adja  meg a technika 
nevét!

Kérjük megadni

PW Doppler Igen
THI (Tissue Harmonic 
Imaging)

Igen

Szélessávú pulzus 
inverziós technika

Igen

Triplex (realtime 
2D+Color+PW)

Igen

Real time compound 
technika 

Igen, Adja meg a 
saját megnevezését

Üzemmódok
2D
A kimerevített és a 
képmemóriából 
visszajátszott képeken 
állítható legyen a 2D 
dinamikatartomány

Igen

A 2D kép színezhető 
legyen

Igen

Választható 2D színek 
száma

Min. 8 db

Beállítható 2D 
adófókuszok száma

Min. 4 db

Választható vételi fókuszok 
száma, 

Min. 4 db.

Maximális 
másodpercenkénti 2D 
képszám (frame rate)

Min. 600f/s

Color
Color MAP-ek száma Min. 10 db
A Color ablak méretének 
rögzíthetősége a presetben

Igen

Power Doppler MAP-ek 
száma

Min. 10 db

PW

Közvetlenül elérhető 
kezelőszervvel 
változtatható futási 
sebesség funkció megléte

Igen

Szögkorrekció lehetősége a Igen
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kimerevített képen is
A kimerevített és a 
képmemóriából 
visszajátszott Doppler 
spektrumon állítható 
legyen az alapvonal

Igen

Maximális mérhető 
sebesség (m/s) PW 
üzemmódban

Min. 2,5 m/s

Mintavételi kapu mérete Min. 0,5-15 mm
Detektálható minimális 
sebesség (mm/sec), adja 
meg  a transducer típusát 
is, amivel biztosítani tudja 
képalkotó transducer esetén

0,6 mm/s

Változtatható 2D/Doppler 
képernyő felosztás

Min. 4 fajta

A Doppler spektrum 
színezhető legyen

Igen

Választható Doppler 
spektrum színek száma

Min. 5 db

Dual gate doppler funkció 
megléte

Kérjük megadni

PRF beállítható legkisebb 
értéke

Max. 1 kHz

PRF beállítható 
legnagyobb értéke

Min. 20 kHz

Anatómiai M-mód Igen
M-mód memória Min. 300 sec.

Színezhető M-mód, színek 
száma

Min. 4

Képmemória (Képek 
visszajátszása memóriából – 
nem HDD-ről – közvetlenül a 
kép kimerevítése után)

Igen

A kép kimerevítését 
megelőzően készült képek 
visszajátszása trackball 
vagy forgatógomb 
segítségével 

Igen

A képek egyenként és 
folyamatosan is 
visszajátszhatók legyenek

Igen

A visszajátszott képeken 
minden mérés elvégezhető 
legyen

Igen

Visszajátszható állóképek Min. 5000
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száma
Visszajátszható Doppler 
spektrum hossza

Min. 300 sec

Transducerek

Egyidejűleg 
csatlakoztatható aktív 
képalkotó transducerek 
száma

Min. 3db

Transducertartók száma a 
kezelőpulton

Min. 5 db

A készülék automatikusan 
válassza ki a presethez 
tartozó transducert, attól 
függetlenül, hogy azt 
melyik csatlakozóhoz 
csatlakoztatták funkció 
megléte 

Igen

Phasd array transducer 
felnőtt kardiológiai 
vizsgálathoz
Pontos típusa Kérjük megadni a 

típusát
Homogén egykristályos 
Phased array szektor 
vizsgálófej 1-5 MHz
üzemmódok: 2D, THI, PW, 
CW, color Doppler

Igen 

Funkciói: 
B-mód 
M-mód
Color Doppler
Color Power Doppler 
(Power Angio)
Irányfüggő Color Power 
Doppler
Pulzus Doppler

Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

Fenti transduceren 
beállítható frekvenciák 
száma és értéke, frekvencia 
tartomány szélessége, MHz

Min. 5
Kérjük megadni

Kép látószöge, min. 90 fok Igen, kérjük 
megadni

Lineáris transducer 
vasculáris vizsgálathoz
Pontos típusa Kérjük megadni a 

típusát
Képalkotásának szélessége 38 mm ± 10% 

között
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Választható 
legalacsonyabb 
adófrekvenciája 2D 
üzemmódban

Max. 4,0 MHz

Választható legmagasabb 
adófrekvenciája 2D 
üzemmódban

Min. 9.0 MHz

Lineáris transducer 
képernyőn megjelenő 
adófrekvenciáinak száma 
2D üzemmódban (adja meg 
a beállítható frekvenciákat)

Min. 5 db

Lineáris transducer 
esetében a képernyőn 
megjelenő THI 
üzemmódok száma

Min. 4 db

Működik-e a megajánlott 
vasculáris vizsgálatra 

szolgáló lineáris vizsgálófej 
elasztográfiás üzemmódban?

Kérjük megadni

Piezo-elemek száma a 
transducerben

Min. 192 db

Mérések

Radiológiai célú gyári 
mérési programok (felnőtt/
gyermek

Igen

Kardiológiai mérési 
programok

Igen

Vaszkuláris  mérési 
programok

Igen

Lágyrész vizsgálati 
mérések

Igen

Közvetlen (a kezelőpulton, 
nem érintőpanelon lévő) 
mérésindító nyomógombok 
száma

Min. 3 db

Automatikus Doppler 
spektrum burkológörbe 
rajzolás, abból automatikus 
PI, RI számítás

Igen

Mérések lehetősége a 
HDD-ről visszajátszott 
képeken utólagos kalibrálás 
nélkül

Igen

Mérések lehetősége 
CD/DVD-ről visszatöltött 
archivált képeken

Igen

100



Kardiológiai mérések:
2D-ben
Bullet, Simpson formula Igen
Ejekciós frakció és bal 
kamra tömeg, tömegindex

Igen

EDV, ESV Igen
Távolságok Igen
Area Igen
Cardiac output és index Igen
Stroke volumen és index Igen
LVOT Igen
Billentyű kalkulációk Igen
Doppler módban
Átlag és csúcsgradiens Igen
Billentyű area Igen
PHT Igen
Diastolés funkció Igen
Cardiac output Igen
M-módban
Ejekciós frakció Igen
Frakciós rövidülés Igen
Távolság Igen
Lejtők Igen
Archiválás

Készülékbe gyárilag 
beépített digitális 
archiválás HDD-n (álló- és 
mozgóképek tárolása)

Igen

HDD-ről visszajátszott 
képek megtekintése (pl. 1- 
4-9-16 részre) osztott 
képernyőn

Igen

HDD, mérete, minimum 
80GB

Igen

Készülékbe gyárilag 
beépített CD/DVD író 
egység álló- és 
mozgóképek archiválására

Igen

DICOM csatlakozás 
lehetősége

Igen

DICOM 
send/transfer/print/worklist 

Igen
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funkció megléte
Külső lemezre történő 
íráskor megválasztható 
legyen az álló- és a 
mozgóképek formátuma. 

Igen

Fekete-fehér video printer Igen
„Képexport” formátumok / 
lehetőségek

Igen

BMP Igen
TIFF Igen
JPEG Igen

Értékelés értelmezését segítő táblázat

Paraméter
Minimum feltétel (adott 

esetben) Értékelési módszer
A kiírtakon túl lehetséges 
és a készülékkel 
elvégezhető alkalmazási 
területek száma? Kiíró 
kizárólag az alábbiakban 
megfogalmazott szakmai 
funkciókra adott válaszokat 
értékeli és bírálja:

-szülészet-nőgyógyászati vizsgálat
- transzvaginális vizsgálat
-urológiai vizsgálat
-emlő vizsgálat
-pajzsmirígy vizsgálat
-izületi vizsgálat
-here vizsgálat
-abdominális 4D vizsgálat
-transzvaginális 4D vizsgálat
-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség   száloptikás, 
longitudinális, biopszia vételi 
lehetőséggel
-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség 360º-os, radiál technikával
-endoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség
video, longitudinális biopszia vételi 
lehetősségge
-bronchológiai endoszkópos 
ultrahang vizsgálati lehetőség
-laparoszkópos ultrahang vizsgálati 
lehetőség
-T-típusú intraoperatív vizsgálati 
lehetőség
-J-típusú intraoperatív viszgálati 
lehetőség
-ujjbegyre húzható intraoperatív 
vizsgálati lehetőség
-ujjhegyre húzható intraoperatív 
vizsgálati lehetőség

Sorolja fel Lineáris arányosítás
(jellemzők megléte száma 

alapján)
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-micro-convex biopsziás lehetőség
-rektumfal vizsgálata lineáris 
vizsgálófejjel
-rektumfal staging vizsgálata radiál 
scan technikával (360º-ban)
-szöveti elaszticitás vizsgálati 
lehetősége

Rendszer 
dinamikatartomány

Min. 180 dB
Lineáris arányosítás

Maximális vizsgálati 
mélység 

Min. 30 cm
Lineáris arányosítás

Szöveti elaszticitás 
vizsgálati funkció 
továbbfejlesztésének 
lehetősége  lágyrész, 
felszíni vizsgálatokhoz

Kérjük megadni
Igen/Nem Sávos

Igen: 90 pont
Nem: 70 pont

Bőrfelszínhez közeli 
alacsony áramlások 
vizsgálati lehetősége 
Adja  meg a technika 
nevét!

Kérjük megadni
Igen/Nem

Sávos
Igen: 90 pont
Nem: 70 pont

Dual gate doppler funkció 
megléte

Kérjük megadni
Igen/Nem

Sávos
Igen: 90 pont
Nem: 70 pont

Működik-e a megajánlott 
vasculáris vizsgálatra 

szolgáló lineáris vizsgálófej 
elasztográfiás üzemmódban?

Kérjük megadni
Igen/Nem

Sávos
Igen: 90 pont
Nem: 70 pont
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3. Ajánlati rész: Laborautomaták

Klinikai kémiai automata

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott paraméter
Mérési módszer: Random- access 
analízissel
Mérési sebesség: min. 240 teszt/óra
Analízis mód: végpontos, kinetikus ISE
Mintakezelés:
Férőhely: min. 40 minta/tálca 40 – 45 =

70 pont
46 – 51=
80 pont
52-től =
90 pont

Mintabemérés: min. 0,5 µl –es 
lépésekben
automata higítás
minta azonosítás: pozíció ID, barcode 
ID
Reagens kezelés:
Reagens tálcán helyek száma: min. 24. 
Kérjük megadni!

24 – 29 =
70 pont

30 – 34=
80 pont
35-tól =
90 pont

Reagens bemérés: min. 5 µl –es 
lépésekben
Reagens hűtéssel rendelkezzen
Reakció:
Reakciótérfogat: max. 400 µl
Reakció-hőmérséklet: 

37 ± 0.1 °C
Vízszükséglet: max. 3,5 l/óra
Hullámhosszok száma 340 – 800 nm 6 – 8 db =

70 pont
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között: min. 6 db (kérjük megadni a 
hullámhosszokat)

9 – 11=
80 pont
12-től =
90 pont

Reakció küvetta mosással rendelkezzen
Kalibrációs görbekezelési módok: 
Kérem megadni!
Reakció ellenőrző funkciók:
Reakciógörbe monitor
QC grafikus megjelenítés
Adattároló kapacitás:
min. 5000 vizsgálati eredmény tárolása
Vízrendszer ne kelljen Nem kell

=90 pont
kell=70 pont

Immunológiai automata

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott 
paraméter

Kompakt asztali készülék, beépített 
klaviatúrával, kijelzővel, és nyomtatóval
Egyidőben futtatható minták száma: 
min. 10 minta
Mérési teljesítmény min. 30 
vizsgálat/óra
Tárolható eredmények száma: min. 40 
eredmény
Vonalkód leolvasó csatlakoztathatósága
Mérhető tesztek:
pajzsmirigy hormonok
reproduktív hormonok
tumor markerek
Egyéb teszteket kérjük megadni!
Reagens rendszer:
használatra kész, bárkóddal és 
színkóddal ellátott reagansek
Minták egyenként történő mérése, 
monoteszt reagens rendszerrel

Igen=90 pont
Nem=70pont

Allergia mérés lehetősége specifikus Igen=90 pont
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IgE méréssel Nem=70 pont
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Automata koagulométer

Szállítandó mennyiség: 1 db

Megajánlott termék ajánlati ára:     ………………………..(nettó Ft)

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:

Gyártmány-minőségbiztosítás típusa, száma:

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott paraméter
Mérési teljesítmény:
min. 30 teszt/óra PT mérés 
esetén

30-45 db= 70 pont
46 db-tól 
= 90 pont

min. 35 teszt/óra PT és APTT 
együttes mérése esetén
Mérhető paraméterek:
PT
APTT
TI
Fibrinogén
ATIII
Heparin
Protein C
Kromogén tesz Van/Nincs Van= 90 pont

Nincs= 70 pont
Szükséges minta térfogat:
max. 50 µl: PT, APTT, TT 
esetén
max. 10 µl: fibrinogén, ATIII 
esetén
Egyszerre elhelyezhető minták 
száma: min. 30 db

30-45 db= 70 pont
46 db-tól 
= 90 pont

Reagens kezelés:
Hűtött reagens tere min. 2 
automatikus lejárati idő figyelés
Minta kezelése:
Pozitív bárkódos 
mintaazonosítás
Felhasználóbarát működés:
érintőképernyővel rendelkezik
beépített garfikus printer
kivehető reagens tálcával 
rendelkezzen
Mintaeredmények tárolása:
legalább 200 mintaeredmény 
(min. 1400 teszt) tárolása
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Klinikai kémiai automata: 

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott paraméter

Férőhely: min. 40 minta/tálca

40 – 45 =
70 pont

46 – 51=
80 pont
52-től =
90 pont

Reagens tálcán helyek száma: 
min. 24. Kérjük megadni!

24 – 29 =
70 pont

30 – 34=
80 pont
35-tól =
90 pont

Hullámhosszok száma 340 – 
800 nm között: min. 6 db 

(kérjük megadni a 
hullámhosszokat)

6 – 8 db =
70 pont
9 – 11=
80 pont
12-től =
90 pont

Vízrendszer ne kelljen Nem kell=90 pont
kell=70 pont

Immunológiai automata:

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott paraméter
Minták egyenként történő 
mérése, monoteszt reagens 
rendszerrel

Igen=90 pont
Nem=70 pont

Allergia mérés lehetősége 
specifikus IgE méréssel

Igen=90 pont
Nem=70 pont

Automata koagulométer:

Műszaki elvárások: Pontszám Ajánlott paraméter
Mérési teljesítmény min. 30 
teszt/óra PT mérés esetén

30-45 db= 70 pont
46 db-tól 
= 90 pont

Kromogén tesz Van/Nincs Van= 90 pont
Nincs= 70 pont

Egyszerre elhelyezhető minták 
száma: min. 30 db

30-45 db= 70 pont
46 db-tól 
= 90 pont
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Elvárás Ajánlott paraméter
KÉSEDELMI KÖTBÉR:
Késedelmi kötbér: napi bruttó 

100.000 Ft, 
de a napi 

bruttó 
300.000 Ft, 
maximális 
pontszámot 
érő ajánlati 

elem
GARANCIA
Teljes körű garancia minden 
megajánlott tételre.

Min. 24 
hónap, de a 
36 hónapot 
elérő vagy 

azt 
meghaladó 

érték 
maximális 
pontszámot 

érő elem
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SZERVIZ FELTÉTELEK
Szerviz címe Kérjük 

megadni
Szerviz telefonszáma, 
munkaidőben

Kérjük 
megadni

Szerviz telefonszáma, 
munkaidőn túl, hévégén és 
munkaszüneti napokon, ha 
lehetséges

Kérjük 
megadni

Szerviz reakció ideje 
(hibabejelentéstől a javítás 
megkezdéséig eltelt idő) 

Max. 24 óra

Készülékre kiképzett 
szervizmérnökök száma

Min. 2 fő

Alkatrész  utánpótlás  módja 
(magyarországi  és/vagy 
európai raktárról gyorsposta 
szolgálattal)

Kérjük 
megadni

Hány évig garantálják az 
alkatrészellátást: minimum 
10 év

Kérjük 
megadni

Magyar nyelvű használati 
utasítás

Igen
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4. Ajánlati rész: Informatikai eszközök     

Járóbeteg-szakellátó központ fejlesztése 
Mezőkovácsházán

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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Műszaki leírás
A műszaki specifikáció jelen fejezete a szállítandó info-kommunikációs rendszerrel 
szemben támasztott műszaki követelményeket és elvárásokat foglalja össze.

A megvalósítandó rendszer architektúrája, általános elvárások

A korszerűsített  és kibővített rendelőintézet elvárásait kiszolgáló,  a kor szakmai 
elvárásának  megfelelő,  ugyanakkor  gazdaságos  üzemeltetésre  alkalmas 
informatikai rendszer kialakítása a cél. 

Alapvető  követelmény  a  meglévő,  és  a  szállításra  kerülő  digitális  képalkotó 
berendezések rendszerbe történő teljes integrációja.

Egy  korszerű  járóbeteg  ellátó  rendszer  üzemeltetése  csak  olyan  informatikai 
infrastruktúrán  lehetséges,  amely  magas  rendelkezésre  állást,  biztonságos 
adattárolást és védelmet nyújt. Az informatikai rendszer teljesítménye ki kell, hogy 
szolgálja  a  szakrendelők  megnövekedett  adatkezelési  igényeit,  valamint  a 
legmodernebb képalkotási- és távdiagnosztikai rendszereket is. Lehetőség szerint 
maximális  mértékben  törekedni  kell  az  egy  szállítótól  való  származásra,  a 
kompatibilitási problémákból eredő kockázatok kiküszöbölésére.

A rendszer kártevő szoftverek elleni védelmét vírusvédelmi szoftverrel szükséges 
biztosítani.

Megoldandó a kialakítandó rendszerben az adatbázisok és a kiszolgáló rendszereik 
adatmentése.

A leszállított  eszközöket az arra kijelölt helységekben üzembe kell helyezni és a 
helyi igényeknek megfelelően paraméterezni.

Az informatikai rendszer architektúráját (a hálózat topológiája nélkül) az alábbi 
ábra tartalmazza.
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A  kiépítésre  kerülő  rendszerben  folyamatosan  biztosítani  szükséges  a  képződő 
adatok  elérhetőségét.  A  megoldásnak  biztosítania  kell  a  későbbi  szabványos, 
kompatibilis bővíthetőséget.

A  telepítésre  kerülő  rendszer  minden  részére  kiterjedően  elvártak  a  hivatalos 
gyártói  támogatással  rendelkező  megoldások.  Az  informatikai  eszközökre  3  év 
jótállás  a szoftver termékekre 3 éves  követést  kell  biztosítani.  A multi  funkciós 
eszközre 3 év vagy 100 000 oldal jótállást kell biztosítani.

Az ajánlatban szereplő minden eszközről termékismertető kiadványt (prospektust) 
kell csatolni.

Strukturált hálózat

Az ISO/IEC 11801 szabványnak megfelelő, a Category 6a előírásokat teljesítő, 10 
Gbps hálózati sebességet biztosító U-FTP csavartérpáros kábelhálózatot az épület 
minden  olyan  területén  biztosítani  kell,  amelyiken  telefonkészülék,  és/vagy 
számítógép-hálózati munkaállomás alkalmazása szükségessé válik.

A horizontális kábelhálózat rendező paneljei RJ45-ös csatlakozó felületet kell, hogy 
biztosítsanak. A horizontális kábeleket a helyiségekben RJ45-ös falicsatlakozókon 
kell végződtetni. 

A strukturált  kábelhálózat  kiépítésénél  előnyös,  ha egyetlen szállítótól  származó 
rendszerhez tartozik valamennyi eleme. Olyan rendszert kell kiépíteni, amelyhez 
hosszú időtartamú gyártói rendszergarancia kapható.

A kivitelezés után a kábelrendszerről megvalósulási dokumentációt kell készíteni. 
A  megvalósulási  dokumentációnak  a  kábelrendszereknél  szokásos 
dokumentumokat kell tartalmaznia:

- a  nyomvonalakat  és  a  végpontok  szobánkénti  elosztását  ábrázoló,  az 
épületalaprajzokra alapozott vázlatszintű nyomvonalterveket,

- a rack szekrények elrendezésére vonatkozó rajzokat,

- a kábelrendszer elvi, logikai sémájára vonatkozó rajzokat,

- a jelölésrendszernek megfelelő táblázatokat a végpontok azonosításához,

- a kábelrendszer mérési jegyzőkönyveit.

A  kábelrendszer  minden  csatlakozási  pontjába  címkék  elhelyezésére  alkalmas 
csatlakozóelemeket  (végponti  csatlakozók,  rendező  (patch)  panelek, 
rendezőegységek) kell  beépíteni. A címkékre kerülő jelzéseknek egységes jelölési 
rendszert kell képezniük.

A  rendezők  méretezését  egy  adott  kábelrendszer  lehetőségeinek 
figyelembevételével  kell  elvégezni.  A  rendezőkben,  a  kiépítendő  végpontokhoz 
méretezett, zárható rack szekrényeket kell elhelyezni. A rendezők szekrényeinek 
méretezése 50%-os bővíthetőség figyelembevételével történjen. 
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Hálózati rendezőket kell kialakítani a következő helyeken:

- rendelőintézet szerverszoba

A  strukturált  kábelhálózatot  úgy  kell  tervezni,  hogy  a  horizontális  és 
gerinckábelek  az  épületeken  belül,  a  falakon  belül  kialakított  nyomvonalakon 
fussanak. A nyomvonal kialakítása során, az esztétikai szempontokon túlmenően 
az  erősáramú  kábelhálózat  megközelítésére  vonatkozó  szabványok  betartása 
kötelező.

Szükség  van  egy  komplex,  biztonságos  tűzfalra,  amely  képes  a  mennyiségi 
követelményekben feltüntetett felhasználó egyidejű forgalmának kezelésére.

Szerverek, szerver terem, központi rendező

A  szerver  teremben  kap  helyet  a  központi  rendező  (rack)  szekrény.  Ebben 
helyezkednek el a szerverek, a szünetmentes áramforrások, a szükséges rendező 
panelek és LAN eszközök.

Az  intézmény  strukturált  kábelhálózatának  szerverszobai  rendezője  egyben  a 
külső kommunikációs eszközök elhelyezésére szolgáló rendező is legyen.

A szervereket a LAN eszközök gigabites portjaira kell csatlakoztatni.

A szállítónak össze kell állítania a 42U-os rendezőszekrényt és be kell építenie a 
szervereket,  szünetmentes  áramforrásokat,  az  IP  telefonközpontot,  a  szükséges 
rendező paneleket és LAN eszközöket.

Ugyancsak a szállító  feladata a router és a tűzfal beüzemelése,  paraméterezése, 
beállítása, a VPN valamint a távoli menedzsment konfigurálása.

A központi rendező-szekrény összeállítása:
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Az egyes funkciók megvalósítására a következő szerverek szállítása szükséges.

HIS+PACS szerver (medikai, digitális dokumentumkezelő és gazdasági rendszernek): 
ezen a szerveren kap helyet a medikai rendszer, a digitális dokumentumkezelő és a 
PACS  rendszer  adatbázisa,  valamint  az  integrált  vállalat-irányítási  és  vezetői 
információs rendszer. 

Tartományi kiszolgáló szerver: ez a szerver biztosítja a tartomány kiszolgáló (PDC), 
fájl  szerver,  nyomtató  szerver  és  levelező  szerver  funkciókat.  Külön adattároló 
egységen kap helyet a levelező rendszer adatbázisa.
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A szerverekre a Microsoft Small Business Server Premium Edition 2008 rendszert 
kell telepíteni, 30 felhasználói hozzáféréssel.

WEB  szerver:  ez  a  szerver  ad  majd  helyet  az  intézeti  portálnak  valamint  a 
Teleradiológiai  rendszernek  is.  Erre  a  szerverre  a  Microsoft  Windows  WEB 
Server 2008 változatát kell telepíteni.

A szerverekre a Microsoft Small Business Server Premium Edition 2008 rendszert 
kell telepíteni, 30 felhasználói hozzáféréssel.

Gyári összeszerelésű (pl. IBM, DELL, HP) szerver szállítása követelmény.

A keletkező adatbázisok, illetve a kiszolgáló rendszereik biztonságos archiválása 
érdekében, szükség van egy mentési rendszer szállítására.

Szükség  van  egy  komplex,  biztonságos  tűzfalra,  amely  képes  a  mennyiségi 
követelményekben feltüntetett felhasználó egyidejű forgalmának kezelésére.

A  szerverterem  esetében  különleges  figyelmet  kell  szentelni  a  szükséges 
infrastruktúra  (nagyfeszültségű  betáplálás,  klíma,  tűzvédelem,  stb.) 
kialakításának.

Kliens oldali hardver eszközök

A  munkaállomás  számítógépeken  zajlik  az  általános  orvosi  adminisztráció,  a 
betegek adatainak kezelése, orvosi dokumentumok (pl. lelet, beutaló, recept, stb.) 
előállítása.  Ezért  fontos  követelmény  ezen  feladatok  ellátására  méretezett 
munkaállomások gépek szállítása.

Az orvosi nyomtatók fontos paramétere a kéttálcás, duplex kivitelű változat, hogy 
a szakrendeléseken a vények nyomtatására a papír cseréje nélkül legyen alkalmas.

Egy multi funkciós hálózati nyomtató szállítására követelmény, mely képes ellátni 
az intézet  egyéb, nem közvetlenül  a betegellátással  kapcsolatos  olyan feladatait, 
mint a központi nyomtatás, fénymásolás, szkennelés.

A  szállító  feladata  a  munkaállomások  üzembe  állítása,  az  operációs  rendszer 
szoftver telepítése, a kliens hálózatba integrálása, biztonsági beállítások elvégzése, 
az  integrált  medikai  és  PACS  rendszer  kliensek  telepítése  és  regisztrálása  a 
rendszerben.  Ugyancsak a szállító  feladata a nyomtatók beüzemelése,  nyomtató 
driverek telepítése és a nyomtatási paraméterek beállítása.

Integrált medikai rendszer 

A  fejlesztés  keretében  olyan  integrált  informatikai  rendszer  kialakítása  a  cél, 
amely  maximálisan  kielégíti  a  pályázatban  előírt  informatikai  (és  digitális 
képalkotási)  minimumkövetelményeket,  ugyanakkor  figyelembe  veszi  az 
intézmény  speciális  igényeit,  és  a  költség-hatékony  megvalósítást  és  a  későbbi 
üzemeltetést/fenntartást is szem előtt tartja. Kiemelkedően fontos, hogy az egyes 
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rendszer-komponensek teljes mértékben integráltak legyenek, a rendelőintézetben 
megvalósításra  kerülő  rendszerek  transzparens  módon  integrálódjanak.  Fontos 
követelmény, hogy a rendszer támogassa az intézmények közötti kommunikációt, 
valamint a telemedicinás alkalmazásokat (pl. távleletezés).

Digitális képarchiválási és kommunikációs (PACS) rendszer 

A rendelőintézetbe egy, a medikai rendszerrel szervesen integrált PACS rendszer 
szállítása az elvárás.

A  rendszer  képes  kell,  hogy  legyen  az  alábbi,  beszerzésre  kerülő  képalkotó 
eszközök integrálására:

 1  digitális  röntgen-felvételi  munkahely  (DICOM  3.0,  beszerzésre 
kerül),

 1  ultrahang  berendezés,  általános  célú  (DICOM  3.0,  beszerzésre 
kerül),

A  leletezés  korszerű  radiológiai  munkaállomáson  történjék.  Ezen  a 
munkaállomáson  történik  a  digitális  röntgen  készített  felvételek  kiértékelése, 
szerkesztése,  leletadatokkal  történő  ellátása  és  beteg  CD  készítése.  Ennek 
kiépítettsége és minősége nagyban befolyásolja a leletezési folyamatot.

Tekintettel arra, hogy az intézményben készített digitális röntgen-felvételeket, több 
szakrendelés  részére  is  elérhetővé  kell  tenni,  szükség  van  képmegtekintő 
funkciókkal is rendelkező orvosi munkaállomások szállítására.

A  rendszernek  távleletezést  lehetővé  tevő  komponenssel  kell  rendelkeznie. 
Minimálisan öt távoli hozzáférést szükséges szükséges biztosítani.  Az ajánlatnak 
minden ezzel kapcsolatos licenc és egyéb költséget tartalmazni a kell.

Integrált vállalatirányítási rendszer 

Az  intézmény  integrált  vállalatirányítási  és  vezetői  információs  rendszert  kíván 
bevezetni. A szállítandó rendszernek legalább a következő modulokat kell tartalmaznia: 
főkönyvi  könyvelés,  költségvetés  tervező  alrendszer,  pénzügyi  alrendszer  (bank-  és 
pénztár-kezelés,  szállítói  és  vevői  nyilvántartás,  ÁFA  nyilvántartás,  likviditási 
nyilvántartás), tárgyi-eszköz nyilvántartás, intézményi és osztályos készletgazdálkodás, 
munkalap-kezelés,  kötelezettség-vállalási  modul,  rendelés  és  szerződés  nyilvántartás, 
kontrolling és vezetői információs rendszer. Elvárás, hogy a rendszer azonos gyártótól 
származó modulokból épüljön fel.

Fontos  követelmény,  hogy  a  szállított  rendszer  jelenleg  használt  medikai 
rendszerrel  integráltan működön, ami alatt  első sorban azt  kell  érteni,  hogy ne 
történjen redundáns adatrögzítés a két rendszerben (például, a szakrendeléseken 
történő  számlázás,  anyagfelhasználás  adminisztrációja  közvetlenül  a  medikai 
rendszerből legyen elvégezhető).
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Betegirányítási rendszer

A  betegek  tájékoztatása  információs  panelek  segítségével,  irányítása  érkezési 
sorrendjükben részükre  kiadott sorszámok alapján kerül sor,  melyet a medikai 
rendszerbe integrált betegirányító rendszer telepítésével kell megoldani. Törekedni 
kell a lehetőleg minél kevesebb elemet tartalmazó, de a betegirányítási feladatokat 
egyértelműen ellátó rendszer kialakítására. 

Elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer 

Az intézmény egy korszerű elektronikus  irat-  és  dokumentumkezelő  rendszert  kíván 
bevezetni.  A rendszernek teljes körűen meg kell  felelnie  a jogszabályi  előírásoknak, 
rendelkeznie  kell  a szükséges tanúsítványokkal,  képesnek kell  lennie  az elektronikus 
aláírás  kezelésére,  valamint  az  ügyfélkapuhoz  való  kapcsolódásra.  Elvárás,  hogy  a 
rendszer azonos gyártótól származó modulokból épüljön fel.

Mennyiségi követelmények

Sorsz.
Megnevezés Db.

Egységár

(nettó 
Ft)

Össz. Ár

(nettó Ft)

1. Integrált egészségügyi informatikai rendszer 20 
felhasználói licenc 1

2. Az egészségügyi rendszerrel integrált PACS 
rendszer teleradiológiai modullal 1

3. Radiológiai leletező szoftver 2

4. Képmegtekintő szoftver 5

5. Integrált vállalatirányítási rendszer 4 felhasználói 
licenc 1

6. Elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer 1

7. Munkaállomás számítógép, nyomtatóval 20

8. Radiológiai leletező munkaállomás, nyomtatóval 2

9. Képmegtekintő funkciókkal is rendelkező 
munkaállomás, nyomtatóval 5

10. HIS+PACS szerver (medikai, digitális iratkezelő és 
gazdasági rendszernek) 1

121



Sorsz.
Megnevezés Db.

Egységár

(nettó 
Ft)

Össz. Ár

(nettó Ft)

11. Tartományi kiszolgáló szerver 1

12. WEB szerver 1

13.

Központi szerver rack szekrény 42 U
 központi KVM switch LCD monitorral

 Hardveres router és tűzfal

 2x 48 portos patch panellel, 80 végpont 
Cat.6a kábelezés

 1x 48 portos 10/100 switch-el

 1x 24 portos 10/100/1000 switch-el

 Vírusvédelmi és SPAM-szűrő megoldás a 
teljes rendszerre (3 szervert és 27 
munkaállomást kell védeni)

 Klimatizálás

1

14.

A medikai rendszerrel integrált betegirányítási 
rendszer, az alábbi követelményekkel:

 5 db multimédiás központi kijelző

 a medikai rendszerbe integrált 
jegynyomtatás, beteghívás, átirányítás

 központi vezérlő számítógép, min. 10 ajtón 
történő behívás vezérlése

 1 db jegynyomtató

 10 ajtókijelző

 korlátlan számú multimédiás felület 
kezelését szolgáló szoftver modul

1

15. MS Office 2007 Basic Edition irodai 
szoftvercsomag 10

16. Mentési rendszer 1

17. Multi funkciós készülék (nyomtató – lapolvasó - 
fénymásoló) 1
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Az infokommunikációs rendszerrel szemben támasztott általános 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Feleljen  meg  a  hatályos  hazai  és  EU-s 
jogszabályi  követelményeknek,  különös 
tekintettel az egészségügyi adatok védelmére 
vonatkozó rendelkezésekre.

2. Kialakítása  a  hazai  és  nemzetközi  iparági 
szabványok  figyelembevételével  történjen, 
különös  tekintettel  az  adatvédelmi  és 
kommunikációs ajánlásokra.

3. A  rendszerek  üzemeltetési  támogatása  a 
projekt  átadásától  számított  60  hónapig 
garantált legyen. Az egyes rendszerelemekre 
vonatkozóan  minimum  36  hónap  garancia 
biztosítása szükséges.

4. Biztosítsa az Internet alapú elektronikus 
szolgáltatások használatának lehetőségét.
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Az alkalmazásokkal szemben támasztott követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Feleljenek meg a releváns magyar és EU- 
jogszabályi  előírásoknak,  valamint  a 
szakmai  kollégiumok  vonatkozó 
ajánlásainak.

2. Garantálják  az  adatok  biztonságát  az 
illetéktelen  személyek  hozzáférésének 
kizárásával.

3. Biztosítsák  az  orvosi  dokumentáció  – 
jogszabály  által  előírt  ideig  való  – 
biztonságos  tárolását  és 
előkereshetőségét.

4. Teljes  körű  naplózási  funkcionalitással 
rendelkezzenek,  minden  adatmódosítás 
kerüljön  naplózásra.  Legyen  lehetőség  a 
napló  tetszőleges  szempontok  szerinti 
lekérdezésére.

5. SQL-99 szabványt támogató, tranzakciós, 
relációs  adatbázis-kezelő  motor 
használata.

6. Magyar  nyelvű,  grafikus  felhasználói 
felület és dokumentáció.

7. Az  alkalmazások  támogassák  a  gyors 
manuális  adatrögzítést  azzal,  hogy  az 
kizárólag  a  billentyűzet  használatával 
legyen lehetséges.

8. Helyzet-érzékeny, magyar nyelvű on-line 
súgó-rendszer.

9. A  jogszabályokban  előírt  adatküldési,  –
fogadási  és  kommunikációs 
kötelezettségeknek  (pl.  „on-line” 
jogviszony-ellenőrzés) való megfelelés.

10. Amennyiben  egy  adott  fogalomkörre 
létezik  országos  vagy  ágazati 
kódrendszer, akkor az alkalmazások ezek 
mindenkor  érvényes  változatát 
használják.
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11. Kommunikációs  szabványok támogatása: 
MSZ EN 13606, HL7, DICOM.

12. Szabványos  PKI  szolgáltatások 
használatára  felkészített  rendszer. 
Biztosított  legyen  minden  keletkező 
orvosi  dokumentáció  elektronikus 
aláírással és időpecséttel való ellátásának 
lehetősége.

13. Teljeskörű  integráció  a  medikai  és  a 
gazdasági  rendszerek  között,  amely  az 
erőforrások  felhasználásának átadását  és 
gazdasági elszámolását, nyilvántartását is 
jelenti.  Nem  elegendő  az  azonos 
platformon való implementáció.

14. Több-telephelyes üzemmód támogatása (a 
távoli  telephelyek  –  tetszőleges 
kommunikációs  csatornán  keresztül  - 
képesek legyenek közvetlenül a központi 
telephely adatbázisába dolgozni)

15. Orvosi  eszközök  integrációja  biztosított 
legyen  (pl.  laboratóriumi  automaták, 
digitális képalkotó modalitások)

16. A  rendszerek  olyan  üzemeltetési 
szupporttal  rendelkezzenek,  amely 
megfelelő helyszíni rendelkezésre állást is 
biztosít

17. Automatikus  frissítési  mechanizmus 
lokális szerverről

18. Teljes  körű  adatmigráció  megvalósítása 
(meglévő rendszerek cseréje esetén)

19. A jogszabályi követés az átadást követően 
minimálisan 60 hónapig biztosított legyen

20. Minden alkalmazás legyen távolról 
menedzselhető
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Kommunikációs és hardver elemekkel kapcsolatos követelmények

Általános követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. A rendszer minden tekintetben feleljen meg a 
pályázatban  megfogalmazott,  info-
kommunikációs  rendszerre  vonatkozó 
minimum-követelményeknek.

2. Gyártó szerint homogén szerverek kerüljenek 
alkalmazásra

3. Gyártó  szerint  homogén  szünetmentes 
eszközök kerüljenek alkalmazásra

4. Gyártó  szerint  homogén  LAN  eszközök 
kerüljenek alkalmazásra

5. Az  üzemvitel  szempontjából  kritikus 
eszközöket,  kötelező  UPS-el  támogatott 
áramkörökre  kapcsolni.  Javasolt  UPS 
kapacitás:  a nominális  terhelésnek megfelelő 
méretezés, 1 órás áthidalási idővel

6. Minden  szerver,  LAN eszköz,  szünetmentes 
tápegység legyen távolról menedzselhető

Központi szerver rack szekrény követelményei

Követelmény Ajánlattevő válasza

7. Cat.6a  U-FTP  fali  kábelezés  a  rack 
szekrényben  2db  48  portos  panelekre 
szerelten,  80  db  végponti  csatlakozóval, 
szereléssel, méréssel

8. Rack szekrény: 1db 42U min 1200mm mély 
rack szekrény, sínezve, mobilis

9. Patch  kábelek  a  kellő  számban  a  PC-k, 
nyomtatók, szerver és telefonok számára

10. 4 portos KVM switch, kábelekkel

LAN eszközök:
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Követelmény Ajánlattevő válasza

11. Gyártó

12. Típus

13. 1  Gbit/s,  illetve  100  Mbit/s  portok,  a 
szükséges számban, 50% tartalék port-számra 
méretezve

14. Korszerű konfigurálási és hozzáférés-védelmi 
funkciók  (portokon forgalmazó  MAC címek 
maximális  számának  beállítása, 
felhasználóhoz  rendelhető  IP  címek,  hálózat 
szintű  szűrési  funkciók  támogatása,  virtuális 
LAN funkciók megléte)

15. Titkosított menedzsment protokoll (SNMPv3) 
támogatása

16. Helyi,  valamint  távoli  menedzsment  felület 
biztosítása

17. Antivírus:

18. Gyártó

19. Típus

20. Központi menedzsment felület

21. Levelezés  (Exchange)  és  munkaállomás 
védelem

22. Hardveres router és tűzfal:

23. Gyártó

24. Típus

25. 1 db WAN port (Internet elérés számára)

26. Központilag  biztonságos  módon  legyen 
menedzselhető,  mind  parancssoros,  mind 
grafikus felületen

27. Korszerű  tűzfal-funkciók  támogatása  (NAT, 
PAT)

127



Követelmény Ajánlattevő válasza

28. Titkosított  VPN  (virtuális  magánhálózat) 
támogatása

29. Magas rendelkezésre  állás  (legyen  lehetőség 
meleg-tartalék  eszköz  alkalmazására,  flash 
tároló)

30. Minden hálózati eszköznek rendelkeznie kell 
QoS képességekkel

31. A  használni  kívánt  alkalmazások  által 
megkövetelt  sávszélességű,  szélessávú 
Internet  kapcsolat.  Törekedni  kell  a  lehető 
legnagyobb sávszélesség biztosítására. 

32. A  tűzfal  legyen  képes  IDS/IPS  funkciók 
ellátására.

33. Az  eszköz  legyen  képes  anti-vírus, 
-maleware, -spam funkciók ellátására. 

34. Rendelkezzen konzol és AUX porttal

35. 30000 packet/s teljesítmény

36. Támogatott  titkosító  protokollok:  DES  (56 
bit),  3DES (168 bit),  AES (128 bit,  192 bit, 
256 bit)

37. Támogatott authentikációs protokollok: MD5, 
SHA 1

38. 802.1X és LDAP támogatás, beépített 100 fős 
felhasználói adatbázis

39. Támogasson Policy Based Routingot

40. Támogasson  Source  Interface  Based 
Routingot

41. Támogasson több virtuális routert

42. Zóna-alapú legyen

Klíma:

43. Gyártó
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Követelmény Ajánlattevő válasza

44. Típus

45. DC inverteres kültéri egység

46. Hűtési üzemtartomány: -15°C – 46°C – ig

47. Automatikus újraindítás

48. Öndiagnózis

49. R410 hűtőközeg

50. Automatikus ventilátor fordulat

51. Kültéri zajszint 46-48 dBA

52. „A” energiaosztály

53. Teljesítmény: legalább 5 kW

 

HIS+PACS szerverrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

54. Gyártó

55. Típus

56. Rack-be szerelhető kivitel

57. Négy magos, duál processzoros architektúra

58. Processzorok száma: 2

59. 8 GB RAM

60. 2 darab 1 Gbit/s Ethernet port

61. Redundáns tápellátás és ventillátor

62. RAID tömbökön megvalósított adattárolás 
(legalább RAID 0,1,5)

63. Rendelkezzék külön rendszer és külön adat 
háttértárral
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Követelmény Ajánlattevő válasza

64. Beépített rendszerháttértár: legalább 146 GB 
SAS RAID1

65. Medikai háttértár: 300GB SAS RAID1

66. PACS háttértár képeknek: 2TB SATA 
RAID5, külső, rack-be szerelt tárolón

67. A tárolókapacitás on-line módon történő 
bővítése

Szünetmentes tápellátás:

68. Gyártó

69. Típus

70. Rack szekrénybe szerelhető kivitel

71. A szünetmentes tápellátást igénylő 
eszközöknek megfelelő méretezés

72. Rendelkezzen bypass kapcsolóval

73. 1/1 fázisú kivitel

74. Legalább 60 perc áthidalási idő

Szerver operációs rendszer:

75. MS Small Business Server Premium Edition 
2008

Tartományi kiszolgáló szerver szerverrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

76. Gyártó

77. Típus

78. Rack-be szerelhető kivitel

79. Négy magos, duál processzoros architektúra
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Követelmény Ajánlattevő válasza

80. Processzorok száma: 2

81. 8 GB RAM

82. 2 darab 1 Gbit/s Ethernet port

83. Redundáns tápellátás és ventillátor

84. RAID tömbökön megvalósított adattárolás 
(legalább RAID 0,1,5)

85. Rendelkezzék külön rendszer és külön adat 
háttértárral

86. Beépített rendszerháttértár: legalább 146 GB 
SAS RAID1

87. Adat háttértár: 300GB SAS RAID1

88. PACS háttértár képeknek: 2TB SATA 
RAID5, külső, rack-be szerelt tárolón

89. A tárolókapacitás on-line módon történő 
bővítése

Szünetmentes tápellátás:

90. Gyártó

91. Típus

92. Rack szekrénybe szerelhető kivitel

93. A szünetmentes tápellátást igénylő 
eszközöknek megfelelő méretezés

94. Rendelkezzen bypass kapcsolóval

95. 1/1 fázisú kivitel

96. Legalább 60 perc áthidalási idő

Szerver operációs rendszer:

97. MS Small Business Server Premium Edition 
2008 30 user CAL
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WEB szerver szerverrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

98. Gyártó

99. Típus

100. Rack-be szerelhető kivitel

101. Négy magos, duál processzoros architektúra

102. Processzorok száma: 1

103. 4 GB RAM

104. 2 darab 1 Gbit/s Ethernet port

105. Redundáns tápellátás és ventillátor

106. RAID tömbökön megvalósított adattárolás 
(legalább RAID 0,1,5)

107. Beépített háttértár: 300GB SAS RAID1

Szünetmentes tápellátás:

108. Gyártó

109. Típus

110. Rack szekrénybe szerelhető kivitel

111. A szünetmentes tápellátást igénylő 
eszközöknek megfelelő méretezés

112. Rendelkezzen bypass kapcsolóval

113. 1/1 fázisú kivitel

114. Legalább 30 perc áthidalási idő

Szerver operációs rendszer:

115. MS Windows WEB Server 2008
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Mentési rendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Gyártó

2. Típus

3. Rack-be szerelhető szalagos egység

4. Három szerver adatbázisának mentési 
lehetősége

5. A meghajtók száma

6. A meghajtók maximális kapacitása: legalább 
1,6 TB

7. A legnagyobb átviteli sebesség: legalább 576 
GB/óra

8. A kazetta foglalatok száma (min 4)

9. SAS vagy FC interfész

10. Legalább 8 kazetta és 1 tisztítókazetta 
szükséges

11. Archiváló szoftver gyártója

12. Automatizált mentési környezet biztosítása

13. Katasztrófahelyzetek után gyors helyreállítási 
lehetőség biztosítása

14. Mentési ablakok kezelése, az automatikusan 
indított mentéseknek munkaidőn kívül (20-
06) le kell futnia

15. Tartalmazzon modult a MS Small Business 
Server Premium Edition 2008, MS Windows 
Server 2008 termékekre
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Munkaállomásokkal kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

116. Gyártó

117. Típus

118. Duál magos architektúra

119. Minimum 2GB RAM, 4GB-ra bővíthető

120. Minimum 160 GB SATA merevlemez

121. 100 Mbit/s vagy 1Gbit/s LAN kártya

122. DVD-ROM olvasó

123. Magyar billentyűzet

124. Hangkártya

125. Optikai egér

126. MS Windows 7 Professional

Monitor:

127. Gyártó

128. Típus

129. Min. 19” TFT wide

130. TCO ’03

131. Min. 300 cd/m2 fényerő

132. Min. 700:1 kontrasztarány

Lézernyomtató:

133. Gyártó

134. Típus

135. Legalább 2 darab min. 250 lapos A4-es 
papírtálca

134



Követelmény Ajánlattevő válasza

136. Szakrendeléseken a vények nyomtatására a 
papír cseréje nélkül legyen alkalmas

137. Minimum 28 lap/perc nyomtatási sebesség

138. Az első lap kinyomtatása 7 másodpercen 
belül (A4)

139. Minimum 10.000 oldal havi terhelhetőség

140. Kétoldalas nyomtatási lehetőség

141. Legalább 32 MB memória

Képmegtekintő funkciókkal rendelkező munkaállomásokkal kapcsolatos 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

142. Gyártó

143. Típus

144. Duál magos architektúra

145. Minimum 2GB RAM, 4GB-ra bővíthető

146. Minimum 160 GB SATA merevlemez

147. 100 Mbit/s vagy 1Gbit/s LAN kártya

148. DVD-ROM olvasó

149. Magyar billentyűzet

150. Duál kimenetű videokártya

151. Hangkártya

152. Optikai egér

153. MS Windows 7 Professional

Monitor:

154. Gyártó
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Követelmény Ajánlattevő válasza

155. Típus

156. 1 db min. 19” TFT wide

157. 1 db. min 21” TFT, 90 fokban dönthető

158. TCO ’03

159. Min. 300 cd/m2 fényerő

160. Min. 700:1 kontrasztarány

Lézernyomtató:

161. Gyártó

162. Típus

163. Legalább 2 darab min. 250 lapos A4-es 
papírtálca

164. Szakrendeléseken a vények nyomtatására a 
papír cseréje nélkül legyen alkalmas

165. Minimum 28 lap/perc nyomtatási sebesség

166. Az első lap kinyomtatása 7 másodpercen 
belül (A4)

167. Minimum 10.000 oldal havi terhelhetőség

168. Kétoldalas nyomtatási lehetőség

169. Legalább 32 MB memória

Multifunkciós (nyomtató-lapolvasó-fénymásoló) eszközzel kapcsolatos 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

170. Gyártó

171. Típus

172. Fekete-fehér nyomtatás A3-as méretig
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Követelmény Ajánlattevő válasza

173. Színes lapolvasás és másolás A3-as méretig

174. Minimum 600 x 600 dpi másolási, 
nyomtatási és beolvasási felbontás

175. Minimum 25 lap/perc nyomtatási sebesség 
(A4-es méret, normál minőség)

176. Minimum 10.000 oldal havi nyomtatási és 
másolási terhelhetőség (A4)

177. 25-400% kicsinyítési-nagyítási arány

178. Hálózati nyomtatásvezérlés és beolvasás

179. E-mail címre, FTP-re és alkalmazásba 
történő közvetlen beolvasás

180. LAN interfész

181. Első lap nyomtatása 7 másodpercen belül.

182. Bemelegedési idő max. 30 másodperc

183. Minimum 512 MB memória

PACS rendszerrel kapcsolatos követelmények (hardver)

Radiológiai leletező munkaállomásokkal kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Gyártó

2. Típus

3. Duál magos architektúra

4. Minimum 2GB RAM, 4GB-ra bővíthető

5. Minimum 500 GB SATA merevlemez

6. 1Gbit/s LAN kártya

7. DVD-RW
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Követelmény Ajánlattevő válasza

8. Magyar billentyűzet

9. Hangkártya

10. Optikai egér

11. 19” LCD adminisztrációs színes monitor

12. MS Windows 7 Professional

13. Radiológiai leletező szoftver

Leletező monitorok:

14. Gyártó

15. Típus

16. 2 darab, 3 MP TFT radiológiai leletező 
monitor, beépített DICOM kalibrációval, a 
szükséges vezérlő kártyával

17. TCO ’03

18. Min. 900 cd/m2 fényerő

19. Min. 900:1 kontrasztarány

Lézernyomtató:

20. Gyártó

21. Típus

22. Legalább 2 darab min. 250 lapos A4-es 
papírtálca

23. Minimum 28 lap/perc nyomtatási sebesség

24. Az első lap kinyomtatása 7 másodpercen 
belül (A4)

25. Minimum 10.000 oldal havi terhelhetőség

26. Kétoldalas nyomtatási lehetőség

27. Legalább 32 MB memória
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Központi betegirányító és beteghívó rendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Gyártó

2. Típus

3. Központi számítógép által vezérelt rendszer

4. Medikai rendszerből történő 
sorszámnyomtatás az érkező betegek részére

5. A medikai szoftverbe integrált 
jegynyomtatási, beteghívási és átirányítási 
funkció

6. Sorszámkijelzés a várótermi központi 
kijelzők segítségével

7. Statisztikai és menedzsment információk 
lekérdezési lehetősége az intézményvezetés 
részére

Integrált medikai rendszerrel szemben támasztott követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Medikai rendszer gyártója

2. Típusa

Jogosultsági rendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

3. Az operációs rendszertől elkülönített 
felhasználói jogosultság-kezelés.

4. Szerepkörök definiálásának lehetősége, pl. 
intézetvezető, kezelőorvos, validáló orvos, 
nővér, adminisztrátor, rendszergazda, 
adatvédelmi felelős, stb.
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5. Egy felhasználóhoz több szerepkörhöz, más-
más jogosultságokkal való hozzárendelési 
lehetősége.

6. Szerepkörök szerinti felhasználói hozzáférés-
vezérlés támogatása.

7. Funkciókhoz kötött, és ún. „műveleti” 
(olvasás, írás, módosítás, törlés) 
jogosultságkezelés támogatása.

8. Legyen lehetőség a betegek rendelkezéseinek 
rögzítésére és alkalmazáséra az egészségügyi 
adatok továbbítása során. Ennek kapcsán 
Ajánlattevő vegye figyelembe az 1997. évi 
XLVII. törvény rendelkezéseit.

Orvosi dokumentumok kezelésével kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

9. A rendszerben keletkezett egészségügyi 
dokumentumok egyértelműen 
azonosíthatósága.

10. Az egyes dokumentumok változatainak 
kezelése (verziószámozás). A verziók 
megtekintési lehetősége.

11. Elterjedt fájl-formátumokba való (legalább 
pdf, rtf) exportálási lehetőség.

12. Az exportálás tényének az exportáló 
személyének, időpontjának naplózása.

13. A dokumentumok formázottan kerüljenek 
előállításra (minimálisan betűtípus, méret, 
kiemelés, aláhúzás, stb.). 

14. Paraméterezhető űrlapkezelés, az intézmény 
legyen képes kialakítani és a rendszerből 
elérhetővé tenni mindazon űrlapokat, melyet 
működése során használ.

15. Minden dokumentum általános megjelenése 
legyen az intézményi igények szerint 
testreszabható. (logo, elrendezés, közölni 
kívánt általános információtartalom stb.).
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16. A dokumentum szakmai formájának 
megjelenése szervezeti egység szinten 
változtatható legyen.

17. Minden nyomtatott dokumentumon kerüljön 
megjelenítésre legalább a nyomtatás ideje, és a 
dokumentumot nyomtató felhasználó.

18. Legyen lehetőség dokumentum-sablonok 
definiálására, legalább szervezeti egység 
bontásban.

19. A dokumentumokat legyen lehetőség 
elektronikus aláírással és időpecséttel együtt 
tárolni a rendszerben. 

20. Dokumentumok nyomtatásának naplózása.

21. A páciens által hozott papír alapú orvosi 
dokumentumok beolvasási lehetősége, és 
beteghez rendelt tárolása.

Beteg-adatok kezelésére vonatkozó követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

22. Minden olyan azonosító adat legyen 
nyilvántartható, amely lehetővé teszi a beteg 
természetes és finanszírozási szempontok 
szerinti egyértelmű azonosítását.

23. A betegek adatai idősorosan, a módosítások 
naplózásával legyenek tárolva.

24. A páciensek adatai egységes rendszerben 
legyenek elérhetők ellátási területtől 
függetlenül.

25. Külföldi állampolgárok adatainak rögzítési 
lehetősége (különös tekintettel az egészség- 
biztosítási adatokra)

26. Legyen lehetőség ismeretlen TAJ-számú (pl. 
eszméletlen) beteg adminisztrálására és a TAJ-
szám utólagos rögzítésére.
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27. A rendszer tegye lehetővé az ismeretlen TAJ-
számmal felvett beteg adatainak 
összepárosítását egyéb személyi adatok (név, 
születési dátum, lakcím, anyja neve, neme) 
alapján az adatbázisban tárolt ismert TAJ-
számú betegadatokkal. A művelet kerüljön 
naplózásra.

28. A rendszer tegye lehetővé a nyilvántartásba 
duplán felvett beteg adatainak egyesítésére 
egyéb személyi adatok (név, születési dátum, 
lakcím, anyja neve, neme) alapján. A művelet 
kerüljön naplózásra.

29. Legyen lehetőség pácienshez rendelt 
kontraindikációs lista létrehozására. 

30. Legyenek nyilvántarthatók a betegek különféle 
igazolványai, azonosító számukkal, 
érvényességi idejükkel.

31. A rendszerben legyen eltárolható a betegek 
családi orvosai, idősoros módon.

32. A rendszer tárolja a szükség esetén értesítendő 
személyeket (házastárs, rokon, stb…) és azok 
elérhetőségeit.

Előjegyzések kezelésére vonatkozó követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

33. Minden ellátó egység legyen képes tetszőleges 
számú előjegyzési lista értelmezésére

34. Az ellátó egységek egymás között is 
indíthassanak belső előjegyzéseket

35. Külső partnerek (pl. családi orvosok) on-line 
módon jegyezhessenek elő a számukra kiadott 
időpontokra

36. Rendelési (nyitvatartási) idők kezelése.

37. Előjegyzési listánként paraméterezhető 
időbeosztás.

38. Foglalt idő-intervallumok kezelése.
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39. Előjegyzett páciens ellátó személyzethez 
rendelésének lehetősége.

40. Páciensek ismétlődő megjelenéseinek (kezelési 
terv) „hatékony” rögzítése (ne kelljen minden 
időponthoz minden adatot ismétlődően 
felvezetni) az előjegyzési listába.

41. Szűrések támogatása, helységek, korcsoport, 
nem, stb. szerinti – igény esetén konkrét 
időpontokra előjegyzett - behívási listák 
készítésének segítségével.

Betegfelvétel

Követelmény Ajánlattevő válasza

42. Megjelent beteg kiválasztása a központi 
betegadattárból történő különböző szempontok 
szerinti kereséssel.

43. Előjegyzésből való betegfelvétel lehetősége. 
Ilyenkor a megjelenés kerüljön összerendelésre 
az előjegyzési adatokkal.

44. On-line jogviszony-ellenőrzés az OEP által 
biztosított internetes interfészen keresztül 
(OJOTE).

45. Beutaló dokumentum adatainak 
adminisztrálása.

46. Iránydiagnózis rögzítési lehetősége.

47. Betegrendelkezések adminisztrálása.

Betegellátás adminisztrációja

Általános követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

48. Az ellátási eset adminisztratív adatainak 
rögzítése (megjelenés időpontja, érkezés oka, 
beutaló adatai, finanszírozási jelentéshez 
szükséges adatok, stb.)
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49. EU tagállamból érkezett páciens esetébe az EU 
adatlap adatainak adminisztrálása

50. Beteg-csoportok definiálásának lehetősége, és 
a csoportok egyszerre történő ellátásba vétele

51. A pácienshez kapcsolódó előzmények 
lekérdezhetősége

52. Egyéb szakmai alrendszerekben tárolt adatok 
(pl. laboratóriumi rendszer, PACS rendszer, 
stb.) közvetlenül a HIS rendszer felületéről 
legyenek elérhetők.

53. Az ellátási eset orvosi adatainak szabad vagy 
strukturált szöveges rögzítése (panaszok, 
kórelőzmény, klinikai státus, leletek, terápia, 
további kezelések előírása, stb.)

54. A betegség és az elvégzett beavatkozások 
kódjainak rögzítése (BNO ill. OENO).

55. A nem finanszírozott beavatkozások 
megjelölésének lehetősége

56. Felhasználó által definiált, szakma-specifikus 
adminisztrációs adatbeviteli panelek 
értelmezésének lehetősége

57. Makrószövegek támogatása: a szabadszöveges 
mezőkhöz a felhasználók definiálhassanak 
gyakran használt szövegmintákat

58. Az OEP által közzétett „Járóbeteg 
Szabálykönyv” előírásainak alkalmazása a 
kódolás segítségére.

59. Az OEP által közzétett „Járóbeteg 
Szabálykönyv” idősoros tárolása és frissítése 
az adatbázisban.

60. Az anyag- és eszköz-felhasználás ellátási 
esethez történő rendelhetősége.

61. Aneszteziológiai jegyzőkönyv és műtéti leírás 
elkészítése
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62. A rendszer ellátó-helyhez rendelt szűkített 
listák (BNO, OENO, gyógyszerek, beküldő 
orvosok, beküldő intézmények) segítségével 
támogassa az adatbevitelt.

Szolgáltatások megrendelése (beutalás)

Követelmény Ajánlattevő válasza

63. Legyen lehetőség intézményen belüli és 
intézményen kívüli szolgáltatások 
megrendelésére

64. Intézményen belüli vizsgálatkérések esetében a 
szolgáltató osztály a rendszeren keresztül 
értesüljön a megrendelésről

65. Sürgős vizsgálatkérések adminisztrálása

66. A laboratóriumi vizsgálatok megrendelésére 
olyan módon legyen lehetőség, hogy a 
laboratóriumi rendszerbe ne kelljen a kéréseket 
ismételten rögzíteni (közös vizsgálati lista 
használata)

67. A rendszerben követni lehessen a megrendelt 
szolgáltatások aktuális állapotát

68. A jogszabályi előírásoknak megfelelő 
vizsgálatkérő lapok nyomtatása

69. Legyen lehetőség – pl. külső diagnosztikai 
intézetek által megkövetelt - speciális beutaló 
formátumok nyomtatására

Receptek adminisztrálása

Követelmény Ajánlattevő válasza

70. Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet szerinti 
megfelelő minősítéssel rendelkező vényíró 
modul

71. Gyógyszer-adatbázis automatikus és manuális 
frissítése. A frissítések kerüljenek naplózásra.
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72. Ellátóhelyre vonatkozó szűkített 
gyógyszertörzs kezelése 

73. Vényírás közben gyógyszer keresési 
lehetősége legalább a a következő szempontok 
szerint: megnevezés, hatóanyag, ATC kód.

74. A gyógyszerek felírásakor a rendszer végezzen 
interakció-viszgálatot, és az eredményről 
tájékoztassa az orvost. 

75. Gyógyszer-információs adatbázis kezelése

76. A beteg korábbi ellátásai során felírt 
gyógyszerek átemelési lehetősége.

77. Felírt receptek egyéni vagy csoportos 
nyomtatási lehetősége, akár receptnyomtatásra 
dedikált második nyomtatóra is (külön port). A 
nyomtatások kerüljenek naplózásra.

78. Gyógyászati segédeszköz receptek elkészítési 
lehetősége

79. Magisztrális készítmények felírási lehetősége

80. Szemüveg recept elkészítési lehetősége

81. Ellátó-helyekre vonatkozó gyógyszer-készlet 
és felhasználás nyilvántartása 

82. Ellátó-helyekre vonatkozó gyógyszerkeretek 
kezelése

83. Bonthatóság (szem, ampulla, stb.), selejtek 
kezelése 

84. Ellátó-helyekre vonatkozó leltár funkciók

85. Biztonsági gyógyszerkészlet figyelése, 
figyelmeztetés a szükséges rendelésre

86. Megrendelés összeállításának támogatása

87. Elemzések, statisztikák készítési lehetősége 
(pl. gyógyszerfelhasználás betegre, orvosra, 
ellátó helyre; költségkimutatás betegre, ellátó 
helyre stb.)
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Kezelés lezárása, elbocsátás

Követelmény Ajánlattevő válasza

88. Ellátás lezárása

89. Záródokumentumok előállítása

90. Diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek 
beépítési lehetősége a leletek szövegébe

91. Továbbküldés intézményen belüli másik ellátó 
helyre

92. Táppénzes adatok adminisztrálása, a szükséges 
dokumentumok számítógépes kitöltésének 
lehetősége.

93. Kontroll-vizsgálatok adminisztrálása 
(előjegyzése a visszahívás időpontjára, stb.)

94. Finanszírozási jelentéshez szükséges további 
adatok rögzítése

95. Elszámolási nyilatkozat előállítása

96. Térítéses ellátás esetén számla előállítása

97. Távozás módjának adminisztrálása

98. Szükség esetén Betegszállítási/mentési 
utalványok előállítása, adminisztrációja

Labordiagnosztikai alrendszerrel (LIS) szemben támasztott követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

99. Amennyiben a HIS rendszernek nem része a 
laboratóriumi rendszer, a felhasználó számára 
transzparens kétirányú integráció a HIS 
rendszerrel

100. A laboratórium által végzett vizsgálatok 
definiálása, legalább a következő adatokkal: 
eredmény típus (numerikus, alfanumerikus, 
stb.), mennyiségi egység, vizsgált anyag, 
szükséges cső típusa, referencia értékek, 
hozzárendelt OENO kód
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101. Vizsgálatok csoportosítási lehetősége, az 
adatrögzítés gördülékenyebbé tételének 
érdekében

102. Minden arra alkalmas laboratóriumi automata 
on-line illesztése (amennyiben a lehetőség 
adott, kötelező kétirányú illesztést 
megvalósítani)

103. Az illesztett automaták értelmezése a 
rendszerben

104. Vizsgálati kérések rögzítése

105. Sürgős vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás 
kezelése

106. Munkalisták több szempont szerinti elkészítése

107. Eredmények több sorrendben történő manuális 
rögzítési lehetősége 

108. Későbbi időpontban elkészülő (ún. „jeges”) 
vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás kezelése

109. Eredmények validálása

110. Strukturált laboratóriumi lelet elkészítési 
lehetősége

111. Tömeges leletnyomtatási lehetőség, kötelezően 
mátrix-nyomtatóra is

112. Laboratóriumi statisztika elkészítési 
lehetősége, napi, havi , éves bontásban

113. Eredmények eloszlási statisztikája

Elszámolások, jelentések

Követelmény Ajánlattevő válasza

114. Finanszírozási jelentések elkészítésének 
lehetősége
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115. A rendszerbe épített, OEP által közzétett 
„Járóbeteg Szabálykönyv” alapján rendelési 
helyekre bontott hibalista készítésének 
lehetősége

116. Hibalista segítségével végezhető javítási 
eljárás

117. Az egészségbiztosító által megküldött 
hibalisták betöltési lehetősége, és a betöltött 
hibalista által vezérelt javítási eljárás

118. Járóbeteg pót- és korrekciós jelentés 
elkészítésének lehetősége

119. Pont/forint értékek idősoros tárolása

120. Időszakos listák, összesítések elkészítésének 
lehetősége, különféle bontásban

121. A mindenkori Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programban (OSAP) szereplő 
ágazati adatjelentések elkészítésének 
lehetősége

122. Táppénzes jelentés elkészítésének lehetősége

123. EU adatlapok havi jelentése

124. Egyéb jogszabályok, szakmai kollégiumok, 
országos intézmények által előírt papír alapú 
és elektronikus jelentések elkészítése

125. A jelentések elkészítésének naplózása

Lekérdezési rendszer

Követelmény Ajánlattevő válasza

126. Egyértelműen (kódszámmal) azonosítható 
lekérdezések

127. Minden lekérdezés eredménye monitoron és 
nyomtatón is azonos formátumban legyen 
megjeleníthető

128. Lekérdezések tényének naplózása (felhasználó, 
nyomtatás időpontja)
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129. Szabadon paraméterezhető lekérdezések 
összeállítása, mentése

130. A lekérdezések eredményei szabványos 
formátumban (legalább DOC, XLS, PDF) 
legyenek exportálhatók. Az exportálások 
kerüljenek naplózásra. 

 

Képarchiváló és kommunikációs (PACS) rendszerrel szemben támasztott 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. PACS rendszer gyártója

2. Típusa

Általános követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

3. A PACS rendszer elemei (PACS szerver 
szoftver, radiológiai leletező szoftver, 
osztályos megtekintő szoftver) legyenek gyártó 
szerint homogének

4. A PACS rendszer elemei közötti 
kommunikáció szabványos DICOM 3.0 legyen

5. DICOM Conformance Statement becsatolása, a 
rendszer minden elemére vonatkozóan

6. A rendszerhez kerüljön illesztésre az 
intézmény összes képalkotó modalitása

7. Amennyiben a HIS rendszernek nem része a 
PACS rendszer, a felhasználó számára 
transzparens kétirányú integráció a HIS 
rendszerrel

8. A PACS rendszerben tárolt páciensek és 
vizsgálatok/képek egyértelműen 
kapcsolódjanak a HIS rendszerben tárolt 
páciens- illetve megjelenési adatokkal.
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PACS szerver szoftver követelményei

Követelmény Ajánlattevő válasza

9. Transzparens módon bővíthető PACS 
archívum

10. DICOM funkciók: DICOM Storage SCP/SCU, 
DICOM Modality Worklist SCP/SCU, 
DICOM Print SCU, DICOM query/retrieve 
SCP/SCU, DICOM Storage Commitment SCP, 
DICOM Modality Performed Procedure Step 
SCP

11. Munkalisták fogadása a HIS/RIS rendszer felől 
és továbbítása a képalkotó modalitások 
irányába

12. A modalitások felől érkező képek tárolása

13. Képek több szempont szerinti lekérdezési 
lehetősége szabványos DICOM 
kérések/válaszok formájában

14. Automatikus másodlagos archiválás off-line 
médiára

15. Veszteségmentes DICOM tömörítéssel történő 
képtárolás lehetősége

16. A szöveges leletek visszaküldése a HIS/RIS 
rendszer felé (amennyiben a leletezés a PACS 
rendszerben történik)

17. Képtároló egységek statisztikai adatainak 
lekérdezhetősége: tárolt betegek, vizsgálatok, 
képsorozatok, képek száma; telítettség 
mértéke, különböző DICOM kérések/válaszok 
száma, stb.

18. Előnézeti képek támogatása a gyorsaság 
érdekében

19. Távleletezési funkció megléte, amely 
minimálisan 2 (kettő) távoli hozzáférést 
biztosít.
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Radiológiai leletező szoftver követelményei

Követelmény Ajánlattevő válasza

20. DICOM funkciók: DICOM Storage SCU, 
DICOM Print SCU, DICOM query/retrieve 
SCP/SCU

21. Képek PACS szerverről való lekérdezési 
lehetősége, több szempont szerinti szabványos 
DICOM kérések/válaszok formájában

22. Szöveges leletezési lehetősége a szoftveren 
belül

23. Leletezés közben hozzáférési lehetőség a 
páciens korábbi vizsgálatainak képeihez

24. Leletezés közben jegyzetekkel ellátott kép-
verziók visszatárolása a PACS szerverre

25. Képek nyomtatási lehetősége DICOM 
filmnyomtatóra, a filmméret és beosztás 
definiálásával

26. Képek nyomtatási lehetősége szabványos 
Windows nyomtatóra

27. Leletek CD-n történő kiadása a betegek 
számára. A CD tartalmazzon automatikusan 
elinduló képmegtekintő alkalmazást 

28. Többmonitoros leletezés támogatása

Processzálási funkciók:

29. Ablakolás (egérmozgatással és előre 
programozottan)

30. Inverz kép megjelenítése

31. Forgatás, tükrözés

32. Kicsinyítés/nagyítás

33. Távolság-, terület- és szögmérés

34. Mozgókép (cine) üzemmód

35. Pixel denzitás megjelenítése
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36. Grafika és szövegrögzítés a képre

37. Képek exportálása DCM, JPG, BMP, 
DICOMDIR formátumban

38. Képek importálása DCM, JPG, BMP, 
DICOMDIR formátumból

39. Él-kiemelés

40. Hisztogramm kiegyenlítés

41. Szinkron képmanipuláció

42. Tetszőleges képosztás

43. Előnézeti képek támogatása a gyorsaság 
érdekében

Képmegtekintő szoftver követelményei

Követelmény Ajánlattevő válasza

44. A HIS rendszerbe integrált megoldás – a 
betegek képei a HIS rendszerbe épített 
funkció segítségével legyenek elérhetők, 
minden további adat megadása nélkül

45. DICOM funkciók: DICOM query/retrieve 
SCP/SCU

46. Képek PACS szerverről való lekérdezési 
lehetősége, több szempont szerinti 
szabványos DICOM kérések/válaszok 
formájában

47. Képek nyomtatási lehetősége szabványos 
Windows nyomtatóra

Processzálási funkciók:

48. Ablakolás (egérmozgatással és előre 
programozottan)

49. Inverz kép megjelenítése

50. Forgatás, tükrözés
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51. Kicsinyítés/nagyítás

52. Távolság-, terület- és szögmérés

53. Mozgókép (cine) üzemmód

54. Pixel denzitás megjelenítése

55. Képek exportálása DCM, JPG, BMP, 
DICOMDIR formátumban

56. Képek importálása DCM, JPG, BMP, 
DICOMDIR formátumból 

57. Él-kiemelés

58. Hisztogramm kiegyenlítés

59. Tetszőleges képosztás

Integrált gazdasági rendszerrel szemben támasztott követelmények

Általános követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Az intézményi folyamatokat tekintve, s a 
többszörös adminisztrációt elkerülendő 
általánosan kötelező, hogy minden adatot 
egyszer, az előfordulásának helyén kell 
rögzíteni.

2. A gazdasági évek minden bizonylata 
legyen valós időben elérhető.

3. A rendszer biztosítsa a rendszerben 
található minden törzsadat (pl.: szállítók, 
vevők, bizonylatfajták, stb.) egyszerű 
karbantartását, kezelését.

4. A rendszerhez a későbbiek során 
kapcsolható legyen olyan kiegészítés, 
amelynek a segítségével a bizonylatok 
digitális formában tárolhatók legyenek a 
rendszerben, illetve amely kiegészítés 
segítségével a digitális bizonylatok 
létrehozása és kezelése megvalósítható 
legyen a rendszerben.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

5. A rendszer rendelkezzék olyan modullal, 
amely segítségével az ellenjegyzés és az 
utalványozás elektronikus formában 
legyen elvégezhető.

6. A rendszer rendelkezzék olyan 
kiegészítési lehetőséggel, amely 
segítségével – megfelelően védett 
csatornán – interneten keresztül 
lekérdezhetők a fontosabb információs 
listák, anélkül, hogy ez a lekérdező 
közvetlenül kapcsolódna az adatbázishoz.

Főkönyvi alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

7. Teljes körű megfelelés az intézmények 
gazdasági működését szabályozó 
jogszabályi környezetnek, különösen

− jogszabályok  (Számviteli 
Törvény, ÁHT, stb.)

− tulajdonosi szabályozások

− előírt  beszámolási 
kötelezettség

− kötelező adatszolgáltatások

8. Számviteli törvény és az intézményi 
számviteli politikában megfogalmazott 
könyvelési feladatok teljes körű ellátása. 

9. Szakfeladatok kezelésének támogatása.

10. Üzemgazdasági szemléletű könyvelés és 
párhuzamos és automatikus pénzforgalmi 
könyvelés vezetése. 

11. Az alkalmazásnak támogatnia kell az 
évváltással összefüggő, költségvetési 
intézményekre jellemző könyvelési 
feladatok végrehajtását (automatikus 
nyitás-zárás, maradványszámítás).

12. Legyen mód a nyitás/zárás funkciók 
ismételt végrehajtására.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

13. A program alkalmas legyen a főkönyvi 
adatoknak a számlaszámokon túl egyéb 
szempontok szerinti csoportosítására 
(például finanszírozási források, rész 
intézmények szerinti bontásra) és ezekre a 
csoportosított adatokra is elkészíthetők 
legyenek a rendszer listái, illetve a 
beszámoló táblák.

14. Lekérdezések, kimutatások legyenek 
elérhetők mindkét szemléletű könyvelés 
szerint.

15. A törvényes korlátok keretei között a 
számlatükör alakíthatósága, egyszerű 
karbantartási lehetőséggel.

16. Mérleg, beszámoló, eredmény-kimutatás 
elkészítése.

17. A program rendelkezzen olyan 
funkcióval, amely segítségével azok a 
költségek, amelyek ismétlődőek, és adott 
arányban könyvelendők szét a 
funkcionális számlák között, 
automatikusan könyvelhetők.

18. A program alkalmas legyen a két lépcsős 
felosztására, amelyben először azokat a 
hatosokat oszthatjuk fel, amelyek 
közvetlenül átvezethetők más hatos 
és/vagy hetes számlaszámokra, majd a 
második lépésben vetítési alapok alapján 
legyenek feloszthatók a számlák 
egyenlegei.

19. A rendszer támogassa az időszaki zárlati 
feladatok elvégzését, azon belüli 
egyeztetések, ellenőrzések végrehajtását.

20. Támogassa az egyes alrendszerekből 
történő automatikus és manuális, 
egyenkénti és összesített, azonnali és 
kötegelt feladást.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

21. A könyvelési szegmensek – főkönyvi 
számla és a rendszerben használt más 
könyvelési dimenziók, pl.: témaszám, 
keretgazda – legyenek szabadon 
definiálhatók.

22. Az alkalmazás támogassa a gyakran 
ismétlődő, automatikus könyvelési tételek 
bevitelét és azok könyvelés során történő 
alkalmazását.

23. Legyen lehetőség megjegyzés rögzítésére 
minden könyvelési tételnél.

24. A könyvelési szabályok között legyen 
keresztellenőrzés, mely kizár nem 
megengedett kombinációkat.

25. A rendszer támogassa a bankszámlák 
forgalmi adatainak egyeztetési feladatait.

26. A bank és a pénztárak tételei a pénzügyi 
modul automatikus feladásával kerüljenek 
be a főkönyvbe.

27. Az alkalmazás legyen képes a standard, a 
főkönyvi könyvelés adataiból dolgozó 
lekérdezések, listák (nyersmérleg, 
főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, 
költséghely és költségviselő szerinti 
listák) előállítására. Ez legyen elérhető 
keretenként bármilyen feldolgozásra 
került adattípusra és bármilyen időszakra.

28. Fogadjon feladásokat a rendszeren belüli 
analitikai nyilvántartásokból (készlet, 
tárgyi eszköz stb.)

29. A program alkalmas legyen a főkönyvi 
adatoknak a számlaszámokon túl egyéb 
szempontok szerinti csoportosítására 
(például finanszírozási források, rész 
intézmények szerinti bontásra) és ezekre a 
csoportosított adatokra is elkészíthetők 
legyenek a rendszer listái, illetve a 
beszámoló táblák.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

30. A programmal elkészíthetőek legyenek a 
féléves és az év végi beszámolóhoz 
szükséges táblák, ide értve a szakfeladatos 
táblázatokat is.

31. A főkönyvi program alkalmas legyen arra, 
hogy a K11 programba áttöltse a 
beszámoló táblák adatait.

32. Költségvetési beszámoló legyen 
elkészíthető a programmal.

33. Analitika-főkönyv egyezőségét vizsgáló 
riportok legyenek elkészíthetők a 
programmal

34. Negyedéves mérlegjelentés legyen 
elkészíthető a programmal

35. %-os eltérés előirányzattól / előző évtől / 
előző periódustól legyen elkészíthető a 
programmal

36. Jelentéskészítési lehetőség A K11 
program által elvárt struktúrában legyen 
elkészíthető a programmal

37. Témaszámok, önálló egységek, 
munkahelyek, előirányzatok, 
szakfeladatok, felhasználási jogcímek, 
forrás és egyéb információk kezelése.

Költségvetési tervező alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

38. A modul segítségével elkészíthető legyen 
a következő év (időszak) intézményi 
költségvetése.

39. A költségvetés tervezése az előző időszak 
főkönyvi adatain, mint bázis adatokon 
legyen elkészíthető.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

40. A költségvetés tervezése során legyen 
lehetőség az előző évi számlatükör 
módosítására, tekintettel az évek közötti 
eltérő központi előírásokra, illetve a 
feladatok változása diktálta 
körülményekre.

41. Legyen készíthető szakfeladatonkénti 
költségvetés

42. A költségvetés készítése során a rendszer 
automatikusan egyeztesse a bevételi és a 
kiadási oldalt. 

43. A költségvetés lezárásának feltétele 
legyen a kiadási és a bevételi oldal 
főszámának egyezősége.

44. A programban legyen lehetőség az 
inflációs hatások figyelembevételére.

45. A modul segítségével legyen lehetőség az 
automatikus számítások kisértékű 
különbözeteinek feldolgozására.

46. A program legyen képes a K11 program 
felé az elkészült költségvetést feladni.

Pénzügyi alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

47. A program a mindenkori hatályos 
számviteli és ÁFA törvényeknek 
megfelelően működjön.

48. Az alkalmazásnak támogatnia kell 
különböző pénzügyi teljesítések kezelését 
(deviza-, forint-átutalás, csekk, 
kompenzáció, hitelkártya, kártyafedezeti 
számla stb.)

49. Ugyancsak támogatnia kell deviza alapú 
számlák kibocsátását.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

50. A program a kimenő számlák készítését a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően 
végezze, azaz például a kimenő 
számlákon szerepeljen, hogy hányadik és 
hány példányos nyomtatás, a 
kinyomtatott vevői számlák ne legyenek 
módosíthatók.

51. A program segítségével az ÁFA 
törvényben előírt módon lehessen 
helyesbítő számlát készíteni.

52. Bank és folyószámla kezelése, 
pénztárkezelés, pénztár bizonylatok 
készítése. Letéti pénztár kezelése.

53. Legyen lehetőség a bankkivonaton 
megjelenő, de nem vevői és szállítói 
számlákhoz kapcsolódó tételek 
kezelésére.

54. A program segítségével nyilvántarthatók 
legyenek az előírások és azok teljesítése. 
(Például a dolgozói tartozásokkal 
kapcsolatos előírások vagy a bérleti 
díjakkal kapcsolatos előírások.)

55. A kifizetések legyenek kötegelhetőek és 
manuálisan is rögzíthetők, a 
bankkivonattal egyeztethetők.

56. Az alkalmazásnak lehetőséget kell 
biztosítani az azonos partnerrel szemben 
fennálló tartozások és követelések 
összevezetésére.

57. Az alkalmazásnak képesnek kell lennie 
deviza-tranzakciók esetén az árfolyam-
különbözetből származó nyereség és 
veszteség elszámolására.

58. Teljes körű ÁFA nyilvántartás kezelése, 
ide értve a szükséges analitikákat. 
(Minden hazai, külföldi és EU ÁFA-kör, 
automatikus ÁFA elszámolás, közösségi 
adószámok.)
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Követelmény Ajánlattevő válasza

59. A program segítségével az ÁFA 
arányosítás elvégezhető legyen, ide értve 
az arányosítási százalék kiszámítását és a 
számítási adatok dokumentálását.

60. Legyen megoldott a számlák intézeten 
belüli útvonalának követése.

61. Szállítói kintlévőségek lejárati 
határidejének figyelése.

62. Vevői tartozások kezelése.

63. A program segítségével elkészíthetők 
legyen az úgynevezett utalványlapok, 
melyek formája a felhasználó által is 
meghatározható legyen.

64. Legyen lehetőség egyenlegközlő levelek 
és fizetési felszólítások automatikus 
előállítására. 

65. Kezelje a program a késedelmi kamatot.

66. Szigorú számadású nyomtatványok 
felhasználásának nyomon követésére 
alkalmas analitika vezetése.

67. Legyen lekérdezhető a szállítói nyitott 
tétel lista (felhasználó által 
paraméterezhető módon: szállítói 
sorszám, adott nap szerint, tételes 
összesített, kifizetett, nyitott összes stb.).

68. A program – a táblák kitöltéséhez 
megfelelő formában - biztosítsa a 
szükséges információkat az 58/59-es 
tábla előállításához.

Pénztárkezeléssel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

69. A rendszer biztosítsa több pénztár 
párhuzamos vezetését.
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70. Támogassa a pénztárforgalom 
bizonylatolását (bevétel-, kiadás-, előleg-
bizonylatolás, előleg- elszámolás), 
bevételi és kiadási pénztárbizonylat 
előállítása, pénztárjelentésben éves, 
folyamatos sorszámozással való rögzítése.

71. A rendszer támogassa a pénztárfőkönyv 
idősoros vezetését, a pénztári tételek 
automatikus főkönyvi feladását.

72. Tegye lehetővé az előre kontírozott 
pénztári eseményeket leíró tételek 
használatát, a főkönyvi könyvelést 
támogatva.

73. Az időszaki záró készpénzkészlet alapján 
az új időszaki egyenleget automatikusan 
nyitnia kell.

74. Lehetővé kell tennie a pénztári 
tranzakciók költséghely / költségviselő / 
jogcím szerinti besorolását.

75. A rovancsolást a címletenként bekért 
készpénz mennyiség kiszámított 
értékének és a tárolt pénzkészlet 
értékének az összehasonlításával 
támogassa az alkalmazási rendszer.

76. Legyen képes a standard pénztári 
lekérdezések és kimutatások (pl.: napi 
pénztárkönyv, kiadási és bevételi 
pénztárbizonylatok) elkészítésére (pl. 
témaszámonkénti, keretenkénti 
pénzbefolyást mutató lista).

77. Pénztári nyugtákon legyen feltűntetve a 
fizetett szolgáltatás ÁFA tartalma, s ez 
alapján történjen meg az ÁFA és a 
szolgáltatás értékének automatikus 
könyvelése. (Vagy a kiadott bevételi 
pénztárbizonylatokról egyedi illetve 
csoportos számlakészítési lehetőség.) 
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Szállítók kezelésével kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

78. A szabályzatoknak megfelelő 
számlarögzítés támogatása iktatással.

79. A szállítói számlák, utalványok, egyéb 
bizonylatok szkennelt formában történő 
eltárolhatósága és visszakereshetőségének 
biztosítása.

80. Bevitel támogatása szállítókód szerint, 
név szerint vagy listáról történő 
választással. Szállítói partner 
törzsnyilvántartás (Név, székhely, 
telephely, adószám)

81. Számlához kapcsolódó megjegyzések, 
megfigyelési és gyűjtő/analitikus kódok 
hozzárendelésének lehetősége legyen 
biztosított.

82. A rendszer biztosítsa a számlák útjának 
nyomon követését.

83. Választható szállítói fizetési módok 
támogatása.

84. Legyen lehetőség bankszámla választására 
több bankszámlával rendelkező szállító 
esetében.

85. Fizetési határidők lejáratának figyelése.

86. Átutalások automatikus el(ő)készítése az 
esedékesség napján.

87. Tegye lehetővé a szállítók különböző 
szempontok szerinti osztályozását, 
csoportosítását, kategorizálását.

88. Részfizetések kezelése, számlából maradó 
összeg megjelenítése. Kompenzáció 
megengedése, jóváíró számlával.

89. Halasztott fizetés és részletfizetés 
lehetősége.
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Vevők kezelésével kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

90. A számlázási rendszernek alkalmasnak 
kell lennie a számla kívánt formátumban 
történő előállítására.

91. Különböző fizetési módok (készpénz, 
átutalás, átutalási postautalvány) és 
fizetési határidők számlákhoz 
rendelhetőségének biztosítása.

92. Legyen lehetőség egyedi és csoportos 
számlázásra.

93. Bevitel támogatása vevőkód szerint, név 
szerint vagy listáról történő választással.

94. Biztosítsa a fizetési határidők lejáratának 
figyelését.

95. Kezelje a részfizetéseket, a számlából 
maradó összegeket.

96. Biztosítsa az árfolyam-különbözet 
automatikus kalkulálását és könyvelését

97. Tegye lehetővé a vevők különböző 
szempontok szerinti osztályozását, 
csoportosítását, kategorizálását.

98. Támogassa a vevők év végi automatikus 
átértékelését a kategóriák között;

99. Kezelje a visszautalásokat, az ismételt 
pénzügyi utalásokat;

100. Biztosítsa az adósállomány egyeztetését;

101. A rendszernek alkalmasnak kell lennie az 
egyenleg-értesítők, fizetési felszólítások, 
késedelmi kamatot terhelő levelek 
előállítására.
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ÁFA analitikával kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

102. A program alkalmas legyen az ÁFA 
nyilvántartás teljeskörű elkészítésére, ide 
értve a szükséges analitikákat.

103. Az ÁFA analitika esetében a program 
segítségével az ÁFA arányosítás 
elvégezhető legyen, ide értve az 
arányosítási százalék kiszámítását és a 
számítási adatok dokumentálását.

104. Biztosítsa a szabályzatok szerinti 
adóanalitikák, jelentések elkészítését.

105. Támogassa az adóbevallási 
adatszolgáltatást a mindenkori törvényi 
elvárásoknak megfelelően.

106. Tegye lehetővé az ÁFA analitikát, ÁFA 
kimutatást.

107. Támogassa az időszaki adóbevallásokhoz 
kapcsolódó önrevíziók automatikus 
nyilvántartását és azok átvezetésének 
lehetőségét.

108. Támogassa a különböző adófajták 
kezelését.

109. Biztosítsa mindenkor a hatályos 
adótörvényeknek való megfelelést.

110. APEH - ABEV programba adatátadásra 
legyen képes.

111. A rendszer biztosítsa a kapcsolódást a 
pénzintézeti terminálhoz, input fájl 
előkészítését az utalás adataival.

112. Tegye lehetővé a pénzügyi teljesítés 
adatai alapján adatállomány generálását 
és a jóváhagyott és elutalt teljesítések és 
sikertelen teljesítések visszaírását a 
rendszerbe.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

113. Képesnek kell lennie több banknál 
vezetett számla kezelésére és több bank 
elektronikus termináljához való 
kapcsolódásra.

114. Legyen lehetőség a számlákról indított 
átutalások – napi többszöri – elektronikus 
küldésére.

115. Az alkalmazásnak tárolnia kell a 
partnerek több számlaszámát is, és azokat 
ajánlja fel az átutalások rögzítésénél.

Likviditási kimutatások

Követelmény Ajánlattevő válasza

116. Likviditás nyilvántartás legyen 
elkészíthető, amelyben a készpénz 
egyenlegen és a már iktatott számlákon 
kívül az elküldött megrendelések és a 
szerződések várható teljesítési időpont 
szerinti időpontban kerülnek 
figyelembevételre.

117. Legyen lehetőség adott időszak fizetési 
kötelezettségének kimutatására, 
elemzésére.

118. Az intézmény követeléseiről és 
kötelezettségeiről időintervallumos 
nyilvántartás legyen készíthető, amely 
nyilvántartásban az időintervallumok 
szabadon legyenek paraméterezhetők.

119. Támogassa a tetszőleges időszakra 
vonatkozó likviditás-tervezést.

120. Napi folyószámla és készpénz egyenleg 
kimutatása, pénzáramlások tervezése 
forintban és devizában.

121. Tartozások, követelések kimutatása 
szállítókra, vevőkre.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

122. Legyen  mód  a  vevők  minősítésére, 
kategóriákba sorolására fizetési fegyelem 
alapján.

123. Terv – tény adatok elemzési lehetősége.

Tárgyi eszközök alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

124. Legyen nyomon követhető az 
immateriális javakkal, tárgyi 
eszközökkel, ingatlanokkal kapcsolatos 
valamennyi gazdasági esemény (1-es 
számlaosztály)

125. Támogassa az ún. kis értékű tárgyi 
eszközök nyilvántartását.

126. Mindennemű mozgások (raktári, 
felhasználói stb.) kezelése, 
bizonylatolása.

127. Mennyiségi és értékbeli nyilvántartás.

128. Folyamatban levő beruházások követése, 
aktiválásának támogatása feladása a 
főkönyv felé.

129. Idegen eszközök nyilvántartása.

130. Amortizáció elszámolása. A rendszer 
kezeljen terv szerinti és terven felüli 
ÉCS-t.

131. Tárgyi eszközök és a rájuk vonatkozó 
szerződések közötti kapcsolatok 
megjelenítése.

132. Személyi eszköznyilvántartás kezelése.

133. ORKI adatok (eszközre, ingatlanra) 
nyilvántartása, ORKI jelentés készítése.

134. Tartozékok nyilvántartása mennyiségben 
és értékben, az eredeti beszerzéssel 
együtt.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

135. Selejtezés kezelése.

136. Tárgyi eszközök felújításának és az abból 
fakadó értéknövekedésnek a kezelése.

137. Tárgyi eszközök és tartozékaik javítási – 
karbantartási munkáinak követése.

138. Eszközök felülvizsgálatának 
nyilvántartása. Legyenek figyelhetők a 
műszerekre jellemző adatok, készüljön 
automatikus jelzés a fontos időpontokhoz. 
(kötelező karbantartási periódus, 
következő karbantartás ideje, 
karbantartási történet, garanciális időszak, 
szerviz, üzembe helyezési információk, 
gyári szám, egyéb kapcsolódó 
szolgáltatások stb.)

139. Leltári nyilvántartás támogatása.

140. Eszközök vonalkódos azonosítási 
lehetőségének támogatása.

141. Ingatlan kataszter kezelése.

142. Alap lekérdezések biztosítása (kartonok, 
bizonylatok nyomtatása, mennyiségi – 
értékben kimutatások).

143. Feladások a főkönyv felé (állományi 
számlára érték feladás, ÉCS feladás).

144. A 38-as tábla automatikus elkészítése a 
mérleghez.

Készletgazdálkodási alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

145. Anyag és kis értékű készletekre teljes körű 
készletgazdálkodási folyamat követése.

146. Nyitókészlet kezelése.

147. Új és használt cikkek 
megkülönböztethetősége.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

148. Cikkenkénti raktári küszöbérték figyelése 
(minimum, maximum készletek illetve 
tárolási és lejárati időfigyelés), beszerzési 
folyamatok indítása.

149. Támogassa a minimum és maximum 
készletek cikkenkénti automatikus 
meghatározását a korábbi időszak 
mozgásai alapján.

150. Cikktörzs – főkönyvi szám kapcsolat 
definiálása az automatikus kontírozási 
funkció megvalósításához.

151. Az ÁFA tartalom cikkenként definiálható 
legyen.

152. Cikkek szállítóval való összerendelése. 

153. Tenderköteles cikkek kezelése.

154. Raktári, felhasználói mozgások kezelése.

155. Selejtezés folyamatának támogatása, selejt 
kezelése.

156. Személyi készletek nyilvántartása.

157. Mennyiségi és érték könyvelés.

158. Legyen mód tetszőleges számú önállóan 
működő raktár definiálására. 

159. Automatikus árazás.

160. A rendszer kezelje a cikkhez tartozó 
egyedi pénzügyi és technikai azonosítókat. 
(pl.: ÁFA kulcsot, vámtarifaszámot, 
tenderkötelességet, TB jelentési 
kötelezettséget stb.)

161. Kis értékű eszközök egyedi nyilvántartása.

162. Felhasználói leltár kezelése.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

163. A rendszer alkalmas legyen a vonalkódos 
működtetésre, ide értve a hordozható 
adatgyűjtővel történő működtetést.

164. Szavatosság, lejárat kezelése, erre való 
figyelmeztetés.

165. Alap lekérdezések biztosítása (raktári, 
felhasználói készletlisták stb.). 

166. Havi, negyedéves automatikus főkönyvi 
feladás készítése.

167. Támogassa a felhasználói (osztályos) 
keretgazdálkodást.

168. A program legyen alkalmas a 
konszignációs raktárak teljeskörű 
kezelésére, ide értve a szállítónak 
elkészítendő időszaki jelentéseket is.

169. Az anyagnyilvántartáshoz kapcsolódjon 
műtéti anyagnyilvántartás.

170. A rendszer alkalma legyen az 
esetfinanszírozott (EFI) betegekkel 
kapcsolatos jelentési kötelezettség 
elkészítésére. 

171. Az anyagnyilvántartáshoz kapcsolódóan 
rendelkezésre álljon egy olyan program, 
amely segítségével az ellátó helyek a 
rendeléseiket (igényeiket) összeállíthatják.

172. Az ellátási helyek igényeik 
összeállításánál olyan speciálisan 
„osztályra szabott” cikktörzzsel 
dolgozhassanak, amelyben csak azok a 
cikkek szerepelnek, amelyeket az adott 
osztály használ, ne a teljes cikktörzzsel 
kelljen bajlódniuk.
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Munkalapok kezelése, belső szolgáltatás modulja 

Követelmény Ajánlattevő válasza

173. A rendszer legyen képes belső kiszolgáló 
egységek (műszaki szolgáltatás, 
informatikai szolgáltatás stb.) 
működésének adminisztrálására.

174. Legyen az igénylő osztályoknak 
lehetősége a rendszeren keresztül kérést 
feladni az igényelt munkákra 
vonatkozóan.

175. A telefonos diszpécser szolgálat képes 
legyen a telefonon kapott bejelentéseket a 
rendszerben rögzíteni.

176. A munkákhoz lehessen anyagot 
igényelni.

177. Lehessen külön rögzíteni a felhasznált 
anyagokat, a megmaradt anyagfelesleget 
raktárba visszavételezni. 

178. Legyen mód a munkalap kinyomtatására, 
igénylő által való teljesítéskori 
leigazolása után ennek tényét lehessen 
rögzíteni.

179. Az igénybevett munkaórákat rögzíteni 
lehessen a rendszerben.

180. Lehessen tetszőleges számú műhely 
beállítani.

181. Dolgozó törzs nyilvántartása

182. Dolgozók távollétének vezetése 

183. Lehessen különálló célfeladatokat 
(projekteket) kezelni, anyagigény, 
projektre fordított szakmánkénti, 
műhelyenkénti, akár dolgozónkénti 
munkaóra. Projekt átlagos rezsióradíj és 
anyagköltség számítás.

184. A programban legyen lehetőség 
munkatípusok definiálására. (pl.: 
karbantartás, eseti javítás, stb.)
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Követelmény Ajánlattevő válasza

185. Egyes szakmákhoz, vagy egyes 
dolgozókhoz lehessen önálló rezsiórabért 
definiálni.

Kötelezettségvállalási alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

186. Folyamatosan követhető legyen a 
rendelkezésre álló pénzeszközökkel való 
gazdálkodás, gazdálkodókra, keretekre, 
intézményre vonatkozóan.

187. Gazdálkodók, keretek nyilvántartása, 
összerendelése.

188. Keretösszegek beállítása göngyölített/fix 
keretösszegek kezelése.

189. Keretfelhasználás a lekötött ill. kifizetett 
összegek alapján.

190. Megrendelések indítása, nyilvántartása, 
további folyamatainak kezelése.

191. Szerződések rögzítése, nyilvántartása, 
további folyamatainak kezelése.

192. Legyen mód már megrendeléskor 
rögzíteni a várható teljesítési és fizetési 
határidőt.

193. Kötött kötelezettségvállalások (pl.: 
szerződések) keretből való automatikus 
lekötése.

194. Engedélyeztetési eljárás elektronikus 
megvalósítása.

195. Számlák beérkezése esetén történjen meg 
ennek összerendelése a korábbi 
kötelezettségvállalással 

196. Számlák összevetése a vállalt 
kötelezettségekkel, hozzárendelése 
szerződésekhez, megrendelésekhez.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

197. A kötelezettségvállalási program képes 
legyen kezelni a bérköltségekkel 
kapcsolatos előírásokat és azok 
teljesítéseit. A bérköltségek a bérkeretekre 
automatikusan legyen áttölthetők.

198. Legyen lehetőség egy vállalt 
kötelezettséget igény szerint több hónapra 
is bontani. Ez működjön évek közötti 
áthúzódás esetén is.

199. Legyen lehetőség a keretenkénti limit 
beállítására

200. A keretfigyelés legyen havi és éves 
szinten, göngyölítetten is vizsgálható

201. Keretfigyelési listák készítése.

202. A rendszer segítségével követhetőek 
legyenek a tenderszerződések és a 
hozzájuk kapcsolódó lehívások. A 
tenderek kezelése során a tenderben 
szereplő cikkeket lehessen cikkcsoport 
formájában megadni, amely 
cikkcsoportból a lehívás során lehessen 
pontosítani, hogy melyik konkrét cikket 
kívánunk megrendelni.

203. A program alkalmas legyen az olyan 
megrendelések kezelésére, amelyek 
szállítása nem egy időpontban történik 
meg, hanem egy adott időszakon belül 
több különböző időpontban. Ezeknek a 
megrendeléseknek az ütemezett kezelése 
követhető legyen a programban.

204. A rendszer alkalmas legyen arra, hogy a 
vezetők grafikus formában áttekintést 
kapjanak az intézmény likviditási 
helyzetéről. (Tartozások, követelések, 
likviditási kimutatások)

205. A program segítségével elkészíthetőek 
legyenek a rendelések, úgy, hogy 
áttölthetőek legyenek legalább az alábbi 
szövegszerkesztőkbe: MS-Word, 
OpenOffice.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

206. A program alkalmas legyen a 75-ös tábla 
elkészítésére.

Rendelés és szerződés nyilvántartó alrendszerrel kapcsolatos 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

207. A rendszer legyen alkalmas a bejövő 
és kimenő szerződések 
nyilvántartására, karbantartására 
kötelezettségvállalónkként.

208. Kezelje a szokásos szerződéseket 
(adott évre), a keretszerződéseket 
mozgó összeggel, többéves 
szerződéseket, élő és tervezett 
szerződéseket

209. A szerződések összegét terhelje 
kötelezettségvállalókra, és biztosítsa a 
bejövő számlák hozzárendelését a 
szerződésekhez.

210. A kötelezettségvállalás kimutatásához 
tegye lehetővé keretösszegek 
beállítását előirányzatok, éves, illetve 
havi tervezett összeg alapján.

211. Keretfelhasználás, lekötött, illetve 
kifizetett keretösszegek figyelése havi 
összesítésben és göngyölítve.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

212. A rendszer szolgáltasson információt 
képernyőn, nyomtatott formában és 
Excel táblában is:
 tervezett  és  élő  szerződések 

szerződésszámonként, 
kötelezettségvállalóként, 
gazdálkodónként,

 szerződések  számláiról, 
kifizetéseiről,  szerződéssel 
lekötött keretekről,

 kötelezettségvállalás  adott  havi 
állapota,  göngyölítve,  keretre 
osztott  havi  összeg  alapján, 
keretenként  több  hónapra 
göngyölítve,

 keret  egyenlegek,  szabadon 
felhasználható keretek,

 havi  kifizetések  keretenként, 
kerethez nem rendelt számlák,

 kimutatás a lekötésre beérkezett 
számlákról  keretenként,  és  a 
lekötés  nélküli  kifizetésekről 
keretenként,  ill. 
gazdálkodónként,

 gazdálkodónkénti  kimutatások a 
megrendeléssel  és  szerződéssel 
lekötött  keretekről, 
gazdálkodónkénti 
egyenlegekről,

 kötelezettség  feladása  főkönyv 
felé,

 intézményi  előirányzatok 
kötelezettségvállalásának 
alakulása.

Osztályos készletgazdálkodási és igénylés modullal kapcsolatos 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

213. A modul segítségével az osztályok 
(szakrendelők, egyéb szervezeti 
egységek) elektronikus formában 
adhassák fel megrendeléseiket.

214. Az osztályok saját cikktörzzsel 
rendelkezzenek, amelyek a jellemzően 
használt cikkeiket tartalmazzák
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Követelmény Ajánlattevő válasza

215. Legyen lehetőség havi keretfigyelésre

216. Az osztály már az igénylés pillanatában 
információt kapjon arról, hogy az adott 
időszakra (hónap vagy hét) az intézet 
vezetőségétől kapott pénzügyi 
(felhasználói) kerete hogyan áll, annak 
terhére mennyit rendelhet. Ezzel az 
információval önállóan gazdálkodhasson, 
és előre tervezhesse az osztály 
munkájához szükséges anyagigényeket, 
de csak a számára engedélyezett 
határokon belül.

217. Az osztályos keretek főkönyvi 
számonkénti vagy cikkszám 
csoportonkénti részkeretekre legyenek 
bonthatók.

218. Legyen lehetőség a havi keretek 
göngyölített figyelésére

219. A modul kezelni tudja a tényleges 
beszerzési értékekből adódó 
keretkorrekciókat.

220. Legyen lehetőség osztályos leltározásra, 
vonalkódos eszközökkel is.

221. Legyen lehetőség az osztályos 
anyagfelhasználás rögzítésére is.

222. Az osztályos igények elbírálás után 
feladásra kerüljenek a készlet és a 
rendelés nyilvántartó modul felé.

223. A modul segítségével lehetőség legyen a 
gyógyszerigénylések kezelésére is.

Kontrolling alrendszerrel kapcsolatos követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

224. A rendszer támogassa az intézményi 
kontrolling tevékenységet. 

225. Részletes betegforgalmi adatok 
feldolgozása havonta és rövidebb 
időszakra is.
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Követelmény Ajánlattevő válasza

226. A költség adatok felhasználásával a nem 
szakmai egységek adatainak olyan 
átterhelése, amelynek folyamata tételesen 
is követhető.

227. Legyen lehetőség a medikai és gazdasági 
adatokból kontrolling elemzések, 
kimutatások készítésére.

228. Adatfogadás a következő rendszerekből: 

 medikai rendszer

 gazdasági  rendszer  – 
költséghelyekre,  költségviselőkre 
könyvelt  tételek, 
költségnemenként

 HR rendszerből – bérfeladás

229. Minden adatátemelés, adatbetöltés után 
ellenőrző listák készítésére legyen mód.

230. Legyen lehetőség a visszakapott 
elszámolási adatok automatikus 
betöltésére és feldolgozására.

231. A rendszer támogassa az intézmény által 
definiált belső elszámolási szisztémát. 

232. Támogassa a vetítési alapok külső 
adatforrásból való betöltésének 
lehetőségét.

233. Legyen lehetőség a betöltött 
adattartalmak (költség, vetítési alapok) 
automatikus költségfelosztások 
elkészítésére.

234. Legyenek szabadon definiálhatók 
mutatószámok, melyek alapadatokból, 
vagy már definiált mutatószámokból 
származtathatók, akár összetett 
matematikai műveletekkel is.

235. Támogassa tetszőleges szervezetre 
vonatkozó fedezetszámítást.
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236. Legyen lehetőség több fedezeti szint 
definiálására, mindegyikhez önállóan 
legyenek csoportosíthatók a kontrolling 
költségnemek.

237. A rendszer rendelkezzen széleskörűen 
definiálható riportkészítési környezettel.

238. Legyen mód riportok csoportosítására és 
egy feldolgozási folyamat végén egyben 
való lekérdezésére.

239. Minden riport legyen elkészíthető 
tetszőleges időszakra, a definiált 
szervezeti struktúra tetszőleges elemére.

240. Legyen definiálható a kezelt időszak. 
Legyen mód időszakokat szabadon 
képezni (alapidőszak többszöröseként), 
ehhez a rendszer az adatokat 
automatikusan állítsa elő az alapidőszak 
feldolgozási adataiból.

241. Lehessen több időszak adatit, 
összehasonlítani, erre ugyancsak széles 
körű riportkészítés álljon rendelkezésre.

Az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszerrel kapcsolatos 
követelmények

Követelmény Ajánlattevő válasza

1. Gyártó

2. Típus

Általános követelmények:
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3. Az irat-és dokumentumkezelő rendszer 
kibővített tanúsítással rendelkezzen, vagyis 
legyen képes az elektronikus aláírás 
kezelésére, teljes körűen feleljen meg a 
jogszabályi előírásoknak, ezen kívül legyen 
lehetőség az ügyfélkapuhoz való 
kapcsolódásra

4. Szervesen  kapcsolódjék  az  elektronikus 
ügyintézést támogató egyéb rendszerekhez 
(pl. levelezőrendszer)

5. A  rendszernek  biztosítania  kell  az 
iktatókönyvek  létrehozását,  annak 
legalább  háromféle 
(numerikus/alfanumerikus/egyedi szöveges 
cím) elnevezését.

6. A  rendszerben  a  definiálható 
iktatókönyvek száma korlátlan legyen

7. A  rendszer  biztosítsa,  hogy  az  irattári 
terven  belüli  tételekhez  numerikus  vagy 
alfanumerikus  kódot,  valamint  minden 
tételhez  egyedi  szöveges  címet  lehessen 
rendelni.

Iktatás, ügyiratok/iratok kezelése:

8. A  rendszer  támogassa  az  iratok 
érkeztetését és iktatását minimális további 
adatbevitellel.

9. A  rendszer  semmilyen  korlátot  nem 
szabhat  az  ügyiratszám,  illetve  alszám 
formátumára, kialakítására.

10. A  rendszer  legyen  képes  akárhány, 
akármilyen  kiterjesztésű  (Word,  Excel, 
PowerPoint,  PDF,  TIFF,  ZIPP,  JPEG, 
DWG,  DWF,  DXF,  videofájlok, 
hangfájlok,  képfájlok,  XML,  EXE  stb) 
iratot ügyirathoz rendelni, valamint azt a 
rendszerből  való  kilépés  nélkül 
megjeleníteni  akkor  is,  ha  az  adott 
megjelenítő  program a felhasználó  gépén 
nincs telepítve

11. Téves  iktatás  esetén,  a  rendszer  tegye 
lehetővé  az  iktatás  sztornózását,  illetve 
újbóli iktatását.
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12. Az  irat  jellemzőihez  csatolni  lehessen  az 
irat  szkennelt  változatát.  Az  irat  képe  a 
metaadatok  megjelenítésekor  látható 
legyen.

13. Vastag  kliens  és  WEB-es  felhasználói 
felület is álljon rendelkezésre.

14. A  rendszer  ügyiratok  céljára  strukturált 
numerikus  vagy  alfanumerikus 
hivatkozási  kódot  –  iktatási  számot  – 
rendeljen  minden  ügyirathoz,  valamint 
lehetőség  legyen  az  ügyirathoz  szöveges 
címet is rendelni.

15. A  rendszer  biztosítsa  az 
elektronikus/papíralapú  dokumentumok 
nyilvántartásba  vételét,  valamint 
munkafolyamatba  (Workflow)  történő 
továbbítását.

16. A rendszer az ügyiratok és iratok kötelező 
metaadatait  tárolja,  e leíró adatok száma 
tetszőleges számú és elrendezésű lehessen.

17. A rendszer tegye lehetővé vegyes ügyiratok 
létrehozását,  a  vegyes  ügyiratok  bármely 
kombinációban  legyenek  egymáshoz 
rendelhetők.

18. Ügyiratok és iratok között legyen lehetőség 
kereszthivatkozások létrehozására.

19. A  fizikai-  és  elektronikus  ügyiratok 
helyére  és  mozgásaira  vonatkozó 
információk  figyelemmel  kísérése  és 
nyilvántartása  érdekében,  a  rendszer 
rendelkezzék nyomon követő funkcióval.

Adatok keresése:

20. A rendszer legyen képes egy ügyirat vagy 
irat bármely metaadatának ismeretében – 
jogosultság  függvényében  –  a  megfelelő 
ügyirathoz  vagy  irathoz  eljutni,  ennek 
hiányában  teljes  szöveges  keresés 
segítségével  a  keresett  elem  megtalálása 
legyen biztosított.

21. A  rendszer  biztosítsa,  hogy  egyetlen 
adatkeresési  művelet  sem  tár  fel  a 
felhasználó  részére  olyan  információkat, 
melyre  a  felhasználónak  nincs 
jogosultsága.
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22. Gyakran  használt  keresési  feltételek 
legyenek elmenthetők.

23. A  rendszer  a  lekérdezéseknél  tegye 
lehetővé  meghatározott  időintervallumra 
való keresést.

24. A rendszer legyen képes a találati listát a 
felhasználó  által  kiválasztott  metaadat-
elemeknek  megfelelően  sorrendbe 
helyezni.

25. A rendszer biztosítson lehetőséget iratok és 
metaadatok nyomtatására.

Jogosultságok, felhasználó menedzsment:

26. A  rendszer  biztosítsa,  hogy  egyéni 
felhasználói  illetve  csoportos  hozzáférési 
jogosultságok  egyaránt  kioszthatók 
legyenek.

27. A  rendszer  lehetőséget  biztosítson  arra, 
hogy  bármely  felhasználó  akárhány 
csoport tagja legyen.

28. A  rendszer  legyen  képes  automatikus 
helyettesítés-menedzsmentről 
gondoskodni, hiányzás vagy szabadságolás 
esetén.

Adatmentés, eseménynaplózás:

29. A  rendszer  gondoskodjék 
manuális/automatizált  biztonsági 
mentésről,  mely  lehetővé  teszi  az  összes, 
vagy  egyes  kiválasztott 
iktatókönyv/ügyirat/irat  és  annak 
metaadatainak  rendszeres  biztonságos 
mentését.

30. A  rendszer  vezessen  megváltozhatatlan 
eseménynaplót,  mely  képes  az  összes 
változtatásra  irányuló  műveletet  és 
változtatást  nyilvántartani,  képes  a 
műveletet  kezdeményező  vagy  végrehajtó 
felhasználót  beazonosítani,  képes  az 
esemény  dátumát  és  időpontját 
meghatározni.  A jelentés  készítése  legyen 
leszűkíthető felhasználóra, műveletre, vagy 
iktatókönyvre/ügyiratra/iratra.
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31. A  rendszer  ne  engedje  meg,  hogy  egy 
elektronikus  irat  tartalmát  vagy 
metaadatát  naplózás  nélkül  változtassák 
meg.  A  metaadatok  megváltoztatása 
verziókezelt, vagyis biztosítani kell az előző 
metaadat visszakereshetőségét is, valamint 
azt, hogy a változtatást mely felhasználó és 
mikor tette meg.

Selejtezés, levéltárba adás:

32. A rendszer legyen képes jelentést generálni 
az  összes  olyan  selejtezési  határidőről, 
mely  egy  meghatározott  időszakon  belül 
lejár,  valamint adjon jelentést  az érintett 
iratok mennyiségéről és típusáról.

33. Az  iratmegőrzési  időszak  végének 
lejártakor  kezdeményezze  a  levéltári 
átadási  vagy  selejtezési/megsemmisítési 
eljárást.

34. A  rendszer  legyen  képes 
iktatókönyvek/ügyiratok/iratok 
exportálására/importálására  úgy,  hogy 
közben azok tartalma és struktúrája nem 
sérül,  megőrzi  az  iratok  és  annak 
metaadatai közötti kapcsolatot.

Elektronikus aláírás, Ügyfélkapu 
csatlakozás:

35. A  rendszer  biztosítson  lehetőséget 
iratok/ügyiratok/iktatókönyvek  digitális 
aláírására,  kezelje  a  többszörös  digitális 
aláírást.  Beérkező  dokumentumnál  a 
szoftver ellenőrizze az elektronikus aláírás 
érvényességét és erről készítsen jelentést.

36. A  rendszer  legyen  alkalmas  a  központi 
Ügyfélkapun  keresztül  történő 
ügyintézésre  biztonságos  kapcsolatokon 
keresztül.

Dokumentumkezelés:

37. A Rendszer  támogassa  a  papír  alapú,  az 
elektronikus és a vegyes iratok kezelését is.

38. A  dokumentumkezelő  rendszernek 
biztosítania  kell,  hogy  a  dokumentumok 
egyedileg azonosíthatóak legyenek.
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39. A  Rendszernek  biztosítania  kell,  hogy  a 
bekerülő  dokumentumok  a  teljes 
életciklusuk  alatt  időbélyegzők,  státuszok 
(dokumentum-, illetve ügyviteli állapotok) 
automatikus  rögzítésével  nyomon 
követhetők legyenek. Ez jelenti azt is, hogy 
egy  dokumentumról  minden  esetben 
lehessen  tudni,  hogy  a  folyamat  melyik 
fázisában van, ki foglalkozik vele és mikor 
milyen módosítások történtek rajta.

40. A  Rendszernek  biztosítania  kell,  hogy 
adott  dokumentumot  csak  az  arra 
feljogosított  személy  tudjon  olvasni, 
módosítani,  törölni,  létrehozni.  A 
dokumentumokat  keresési  vagy  egyéb 
listákban csak azok a személyek láthassák, 
akik az adott dokumentumra vonatkozóan 
hozzáférési  jogosultsággal  vagy  ügyviteli 
feladattal rendelkeznek.

41. Amennyiben  egy  dokumentumnak  több 
verziója  is  készül,  a  rendszernek  tudnia 
kell  a  verziókat  verziószámmal 
elkülöníteni.  Az  egyes  verziók  mellé 
megjegyzéseket kell elhelyezni.

42. A  rendszernek  biztosítania  kell,  hogy  a 
dokumentumokat  tetszőleges  számú  leíró 
információval  lehessen  ellátni.  Ezek 
kezelése  a  dokumentumok  típusától 
függően  sablonok  segítségével 
egyszerűsíthető legyen.

43. A  rendszer  széleskörűen  támogassa  a 
dokumentumok,  dokumentumcsoportok 
keresését,  szűrését.  A  szűrés,  keresés 
legyen  lehetséges  a  megadott  leíró 
információk  bármelyikére  (külön  vagy 
egyéb  keresési  feltételekkel  együtt), 
tartalmon  belül  (full-text),  nyelvtől 
függetlenül.

44. A  dokumentumkezelő  rendszernek 
támogatnia  kell  a  dokumentumok 
kezelésének az intézményben  alkalmazott 
munkafolyamatait (workflow támogatás).

45. A  Rendszer  támogassa  a  workflow-k 
nyomon követését és aktuális  állapotának 
monitorozását,  e-mailes  figyelmeztető 
küldését.

183



Követelmény Ajánlattevő válasza

46. • A  rendszernek  képesnek  kell  lennie  arra, 
hogy a kezelt dokumentumokról jelentéseket 
állítson elő. Ilyen jelentések tipikusan:

• adott  időszak alatt  érkeztetett, 
iktatott elemek száma, megnevezése;

• adott  státuszban  lévő  elemek 
száma, megnevezése;

• adott  szervezeti  egységnél, 
ügyintézőnél  lévő,  különböző 
státuszban  lévő  elemek  száma, 
megnevezése.

47. Központi,  illetve  akár  szervezeti 
egységenként  kezelhető  archiválás 
(tartalom  típustól  függően).  A 
tartalomtípusokhoz  és  jogszabályokhoz 
rendelhető lejárati idők. Házirend (policy) 
alapú archiválás.

Egyéb elvárások:

48. A  rendszer  által  biztosított  felhasználói 
felületek  legyenek  áttekinthetőek, 
praktikusak  és  esztétikusak,  valamint  a 
rendszer magyar nyelvű legyen.

49. Elvárás  a  strukturált  menürendszer  és  a 
kényelmes, gyors adatbeviteli lehetőség.

50. Legyen  biztosított  a  Microsoft  Office 
integráció.

51. A  rendszer  legyen  képes  az  Active 
Directory-n  keresztüli  autentikációra, 
egyetlen bejelentkezést támogasson.

52. A  rendszer  biztosítsa  a  saját  riportok 
Excel,  PDF,  html  formátumban  történő 
exportálását.
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Rövidítések jegyzéke
DICOM A Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), 

azaz Digitális képkezelés és kommunikáció az orvostudományban 
szabványok átfogó halmaza információ kezelésére, tárolására és 
továbbítására orvosi képekben. Fájlformátum definíciót és hálózati 
kommunikációs protokollt tartalmaz. A protokoll egy alkalmazás 
protokoll, mely TCP/IP használatával teremt kapcsolatot a gépek 
között.

LAN Local Area Network (helyi hálózat). Általában egy épületen vagy 
telephelyen belüli számítógép hálózat.

MAC Media Access Control. Olyan hexadecimálisszám-sorozat, amellyel a 
gyárban látják el a hálózati adaptereket.Ethernet hálózatra kapcsolt 
gépek hálózati adapterük MAC címe segítségével érintkeznek.

NAT Network Address Translation (magyarul: hálózati címfordítás) a 
csomagszűrő tűzfal kiegészítő szolgáltatása, mely lehetővé teszi a 
belső hálózatra kötött gépek közvetlen kommunikációját tetszőleges 
protokollokon keresztül külső gépekkel anélkül, hogy azoknak saját 
nyilvános IP címmel kellene rendelkezniük.

OENO Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása - az orvosi eljárások, 
tevékenységek azonosítására használt kódrendszer.

OJOTE Az Országos Egészségügyi Pénztár által működtetett „Online 
Jogosultság és TAJ Ellenőrzés” rendszer.

PACS Picture Archiving and Communications Systems (PACS) 
rendszerek alapvető feladata az egészségügyi digitális képalkotásnak 
és képkezelésnek, valamint az ehhez kapcsolódó adatkezelés szóba 
jövő összes aspektusának megvalósítása és támogatása

PAT Network Address Translation (magyarul: port címfordítás) a 
csomagszűrő tűzfal kiegészítő szolgáltatása, mely lehetővé teszi a 
belső hálózatra kötött gépek közvetlen kommunikációját TCP vagy 
UDP protokollokon keresztül. Lehetővé teszi, hogy több belső 
hálózatra kötött számítógép azonos nyilvános IP címet használjon.

PoE Power over Ethernet. Az IEEE 802.3af szabványú ethernet hálózatok 
protokollja. Ennek lényege, hogy a standard ethernet vezetéken az 
adott eszköz nem csak kommunikál, hanem a tápellátást is ezen 
keresztül kapja.

QoS Quality of Service. Hálózatok és hálózati eszközök képessége az 
erőforrások meghatározott rend szerinti felosztására, és garantált 
sávszélesség biztosítására.
A QoS-t támogató hálózatokon a magas prioritású üzenetek előnyben 
részesíthetők alacsonyabb besorolású társaikkal szemben, és 
konkurencia-helyzetben előbbiek továbbítása utóbbiak 
feltartóztatásával garantált sebességen biztosítható.

RAID5 Redundant Array of Inexpensive Disks. Több lemezegység 
összekapcsolása oly módon, hogy az egyik meghibásodása nem vezet 
adatvesztéshez. A RAID 5 megnöveli a rendszerek rendelkezésre-
állását, megbízhatóságát.

RIS Radiology Information System – radiológiai információs rendszer
Router Hálózati eszköz, mely a hálózatok közötti forgalmat továbbítja. A 

továbbításról a hálózati réteg információi, ill. az útválasztási tábla 
alapján születik döntés, gyakran útválasztási protokollok 
közreműködésével.
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SFTP Shielded-Foilded Twisted Pair - fémharisnyával és fóliával árnyékolt 
sodort érpár

SNMP Simple Network Management Protocol, azaz az egyszerű hálózat 
menedzsment protokoll rövidítése. A TCP/IP család része, az IETF 
hozta létre. Hálózatra kötött eszközök vezérlését, adatainak 
lekérdezését szolgálja.

TFT Thin Film Tranzistor - Aktív mátrixos LCD kijelző.
UPS Uninterruptable Power Supply - szünetmentes áramforrás.
VPN Virtual Private Network (virtuális magánhálózat) egy olyan IP alapú 

szolgáltatás, melynek igénybevételével az Interneten keresztüli 
titkosított csatornán egyetlen vállalati hálózatba köthető tetszőleges 
számú, egymástól tetszőleges távolságban lévő számítógép anélkül, 
hogy fizikai értelemben saját hálózatot kellene építeni.

WAN Wide Area Network (nagykiterjedésű hálózat) - többnyire valamilyen 
hálózati szolgáltató által nyújtott nagytávolságú adatátviteli 
szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó technológiák 
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