AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Kbt. 38. § (3) bekezdése alapján:
a) az ajánlatkérő

neve:
címe:
képviseli:

Nevében eljáró lebonyolító:
neve:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Dr. Paphalmi Rita

Nessum Bt.
1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/a. III.48.
+36 -70/611-45-91
torma.judit@nessum.hu

b) a közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7)
bekezdése szerint
az eljárás jogcíme: ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 122.§ (7) bekezdése alapján indítja meg,
tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egybeszámítás szabályainak figyelembevételével
megállapított becsült értéke nem haladja meg a 25 millió Forintot
c) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen elektronikusan rendelkezésre bocsátja.
d) a közbeszerzés

tárgya:

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
nyilvántartásainak
adatbázis
konszolidációja
és
kapcsolódó szoftverfejlesztések

mennyisége:
Az EEKH-nak az EESZT felé publikálandó nyilvántartásaihoz kapcsolt
adatbázisok, az EEKH TIOP 2.3.2. – KMOP 4.3.3. projekt csoportja
által meghatározott módszer szerinti összevonása és konszolidációja,
valamint az EEKH által megfogalmazott fejlesztési és módosítási
igények implementálása.
A publikálandó nyilvántartások listája:
•
Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű
egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása (OMN
adatbázis)
•
Egészségügyi szakdolgozók alap- és működési nyilvántartása
(OMNY adatbázis)
•
Egészségügyi szakértői tevékenységet végző személyek
nyilvántartása (MS Excelben vezetett nyilvántartás)
•
Egészségügyi szakterületek nyilvántartása (OMN – OMNY
kapcsolódó szegmensei)
•
Egészségügyi szakértői tevékenységek nyilvántartása (MS
Excelben vezetett nyilvántartás)

Leszállítandó termékek
Szolgáltatások
•
A kialakított módosításokkal kapcsolatos új, illetve módosult
funkciók bemutatása, használatának oktatása
•
1 hónapos próbaüzem
•
Alkalmazás támogatás
•
Üzemeltetés támogatás
Dokumentáció
•
Rendszerterv
•
Felhasználói kézikönyv
e) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván:
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak adatbázis
konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések
f) a teljesítés határideje:
helye:

2014.12.31.
ajánlatkérő székhelye

g) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:
A szolgáltatás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik.
A szerződésszerű teljesítést követő 15 napon belül a megrendelő teljesítés-igazolást állít ki, a
szállító számlájának kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően átutalással történik, a
számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
5.11. A Szállító neki felróható okból bekövetkező késedelmes vagy hibás
teljesítése, a Szállítónak felróható lehetetlenülés, a Szállító által a teljesítés jogos
ok nélküli megtagadása esetén a Megrendelő elállhat a Szerződéstől, a Szállító
pedig kötbér- és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
5.12. A kötbér alapja a jelen szerződésben meghatározott feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén járó teljes nettó szállítói díj.
5.13. A Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér
napi mértéke az 1-10. napig 0,5 %, a 11. naptól 1 % azzal, hogy a maximális
mértéke 20 %.
5.14. Hibás teljesítés esetén a kötbér napi mértéke az 1-10. napig 0,5 %, a 11.
naptól 1 % azzal, hogy a maximális mértéke 20 %.
5.15. A Szállítónak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés esetére
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

5.16. A Szállítónak felróható meghiúsulás vagy lehetetlenülés esetén a kötbér
mértéke 25 %.
5.17. Szállító minőségi kötbért köteles fizetni, ha
•
a Szállító által vállalt, a jelen szerződés 12.1.1 pontjában rögzített
paraméterekre adott vállalást a jótállási időtartam üzemeltetési adatai és
eredményei nem igazolják
•
a jelen szerződés 11.1.2. pontjában rögzített paraméterekre adott vállalást
a projekt megvalósításának adatai nem igazolják.
A minőségi kötbér mértéke 10%. A minőségi kötbér tekintetében a Szállítónak a
szerződéskötésig biztosítékot kell nyújtania, és annak a jótállási időtartam
végéig kell érvényesnek lennie.
h)

ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
ajánlattevő tehet-e részajánlatot:
nem

i) az ajánlatok értékelési szempontjai:

nem

összességében legelőnyösebb ajánlat

1. Ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám 40
2. Az 5 évre számított fenntartási költség nettó Ft-ban - súlyszám 20
3. Az implementáció során a Megrendelői oldaltól elvárt erőforrás mennyisége,
embernapban megadva - súlyszám 20
j) a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró
okok fennállnak.
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) szerint a kizáró okok fenn nem állásáról csak
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell
nyilatkoznia.
k) az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia
kell saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két lezárt

üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás
részeit, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott
nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év
tekintetében a mérleg szerinti eredményről (évenkénti bontásban).
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ajánlattevőnek
elegendő nyilatkoznia a beszámoló elérési útvonaláról (URL).
Ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilakozattal jogoult igazolni.
Ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, ajánlatkérő az elfogadásra kerülő igazolásokról a KR 14.§
(3) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatás formájában nyújt tájékoztatást.

minimum-követelmény:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlatkérő az ajánlattevő
alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(nyomdai szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri vagy meghaladja a 8 millió Ft-ot
műszaki, szakmai alkalmasság:
igazolási mód:
Klasszikus igazolási mód:
A 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás megküldését megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján az alkalmasságot
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt
alkalmassági minimumkövetelmények!
Alternatív igazolási mód:
A 310/2011. Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Korm. rendelet
15.§ (2) bekezdés e) pontjában foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek.
Csupán a referenciák bemutatása helyettesíthető az ajánlattevő fentebb megjelölt
nyilatkozatával, a Kbt. 55.§ (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) pontja alapján előírt
egyéb igazolási módok vonatkozásában nincs mód alternatív igazolás elfogadására.
Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a helyettesíthető
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Korm. rendelet 17.§ (6) bekezdése
értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a
15.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti igazolás benyújtását.
minimum-követelmény:
A Kbt. 55.§ (1) és (5) bekezdése értelmében az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásába bevont más szervezet (vagy személy) által együttesen teljesítendő
feltételek:
Ajánlattevő alkalmas, ha alvállalkozóival és adott esetben az alkalmasság igazolására
bemutatott gazdasági szereplővel együttesen rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 év összességében összesen legalább 8 millió Ft értékekben
teljesített, szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciával:
l) az ajánlattételi határidő:

2014. július ….. 10 óra

m) az ajánlat benyújtásának helye: Szterényi Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Fő u. 14-18. VI. emelet
n) az ajánlattétel nyelve:

magyar

o) az ajánlatok felbontásának helye: Szterényi Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Fő utca 14-18. II. emelet
ideje: 2014. július ….. 10 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az első tárgyalás

időpontja:

a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint

2014. július ….. 10 óra

helye: ajánlatkérő székhelye, Elnöki tárgyaló
p) az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

30 nap

q) egyéb információk:

















A felhívásban Kbt. rövidítés alatt ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényt érti.
Ajánlatérő a nyertes ajánlattevő számára nem írja elő, és nem teszi lehetővé gazdasági
társaság alapítását (projekttársaság).
Ajánlattevőknek át kell venniük az elkészítendő nyomdatermékek mintáit az
ajánlatkérő székhelyén (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 34., Pálinkás Péter),
továbbá ugyanitt a jegytekercs mintapéldányát kötelesek megtekinteni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a minták átvételérő és a
minta megtekintéséről elismervényt ad, melynek egyszerű másolatát az ajánlatba
kérjük becsatolni. Ajánlatkérő a minták megtekintésével vállalja, hogy az általa
szállított termékek a megtekintett termékekkel küllemben és minőségben azonosak
lesznek.
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a
nevét és címét) elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat.
Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3)
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye),
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdésében
foglaltakat:
o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni;
o az ezen részek tekintetében közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt
a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és
(5) bekezdésére vonatkozóan. Ezen nyilatkozatot az ajánlat papír alapú példányának
eredetiben kell tartalmaznia.
Ajánlattevő vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
o folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (elektronikus tértivevény),
o az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által készített aláírás
mintája.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum – ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
 Az ajánlat formai követelményei a következők:
o Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
o Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni.
o Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
o Az ajánlatot egy eredeti plusz 1 elektronikus (CD) példányban kell beadni.
o Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
o Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt –
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
 Kérjük, hogy az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is nyújtsák be. Az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell atekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) példánya a papír
alapú eredeti példánnyal megegyezik.
 Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem
zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. A
csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések
KÖZBESZERZÉS
Az ajánlattételi határidő (év/hónap/nap és óra/perc megbontásban megjelölendő)
előtt felbontani TILOS!
Amennyiben az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás módosítása vagy
kiegészítő tájékoztatás okán hosszabbításra kerül, a megfelelő ajánlattételi határidőt
kérjük a csomagoláson feltüntetni.
 Ajánlattevőknek csatolniuk kell a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott
szerződéstervezet elfogadásáról szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
r) mellékletek:
•
szerződéstervezet
•
iratminták

E hirdetmény megküldésének napja: 2014. július …..

A Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglalt előírásokkal összefüggésben azon szervezetek
(hatóságok) neve és címe (elérhetősége), amelyektől ajánlattevő a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről megfelelő tájékoztatást kaphat:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
1096 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
1054, Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-484-8080
fax: 06-1-484-8083
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36-1/373-1800
Telefax: +36-1/373-1810
E-mail: bbk@mbfh.hu

Szerződéstervezet
Ld. csatolt melléklet

Műszaki leírás
Ld. csatolt melléklet

Az ajánlattevők által becsatolandó iratok
Igazolás
Felolvasó lap
Ártáblázat
Tartalomjegyzék
Ajánlattételi nyilatkozat

Kinek kell
csatolnia?
ajánlattevő
ajánlattevő
ajánlattevő
ajánlattevő

Nyilatkozat 1.

ajánlattevő
ajánlattevő

Nyilatkozat 2.
ajánlattevő

Nyilatkozat 3.

ajánlattevő

Nyilatkozat 4.

ajánlattevő

Nyilatkozat 5.

ajánlattevő
Nyilatkozat 5.

Minimum követelmény
A csatolt xls fájl tartalma szerint, kitölve.
oldalszámok feltüntetésével
Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint,
eredetiben
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésben
foglalt kizáró okok hatálya alá
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
van-e olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely az ajánlattevőben,
illetve részvételre jelentkezőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik
Amennyiben ilyen társaság nincs,
kérjük nemleges nyilatkozat
becsatolását!
Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése
szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót.
Abban az esetben is csatolni kell, ha
nem nevezett meg alvállalkozót az
ajánlatban!
Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell
jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdésében
foglaltakat:
- a közbeszerzésnek azt részét (részeit),
amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni;
-az ezen részek tekintetében
közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek a teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
Ha nem vesz igénybe alvállalkozót,
kérjük nemleges nyilatkozat
becsatolását!
Az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az alkalmasság igazolásához
bevont szervezet
kötelezettségvállaló
nyilatkozata
Folyamatban lévő
változásbejegyzési kérelem
esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást
(elektronikus tértivevény)
az ajánlatot aláíró személy
aláírási címpéldánya vagy
ügyvéd által készített aláírás
mintája egyszerű másolatban
meghatalmazás

Beszámoló másolata

Nyilatkozat működésének ideje
alatt elért árbevételről

az
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet
ajánlattevő/
alvállalkozó*/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet

ajánlattevő/
alvállalkozó*/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet
ajánlattevő/
alvállalkozó*/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet
ajánlattevő/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet
ajánlattevő/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet

Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt
a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik.
nyilatkozat, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt

amennyiben a cégkivonatban szereplő
képviselő jár el

adott esetben, ha meghatalmazott jár el
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is.

Nem kell csatolni, ha a beszámoló a
céginformációs szolgálat adatbázisában
elérhető (azaz: az ajánlattevő a
közzétételi kötelezettségének eleget tett).
Ellenőrizhető: www.ebeszamolo.kim.gov.hu címen.
Csak abban az esetben csatolandó, ha a
az ajánlattevő a P/1. szerinti irattal azért
nem rendelkezik az előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését (iratminta nincs!)

A referenciák ismertetése
VAGY:
Nyilatkozat alkalmassági
feltételnek való megfelelésről

ajánlattevő/
alvállalkozó/
alkalmasság
igazolásában
részt vevő
szervezet

Nyilatkozat Kkvt. szerinti
besorolásról
A szerződéstervezet
elfogadásáról szóló nyilatkozat
CD+nyilatkozat
elektronikusan benyújtott
ajánlatról

ajánlattevő

Ajánlattevő alkalmas, ha alvállalkozóival
és adott esetben az alkalmasság
igazolására bemutatott gazdasági
szereplővel együttesen rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3 év összességében összesen
legalább 8 millió Ft értékben teljesített,
szoftverfejlesztésre vonatkozó
referenciával

ajánlattevő
ajánlattevő

*ha alvállalkozó igazolása is becsatolásra kerül

az ajánlat elektronikus formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható .pdf fájl) példánya a
papír alapú eredeti példánnyal
megegyezik

Felolvasó lap
Ajánlattevő cég neve: ...............................................................................................................
címe: ...........................................................................................................................................
telefon: ........................................................................................................................................
fax: ..............................................................................................................................................
Az eljárás tárgya:
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
nyilvántartásainak adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések
Teljes nettó ellenszolgáltatás:
……………………………….. Ft
Az 5 évre számított fenntartási költség nettó Ft-ban
……………………….. Ft
Az implementáció során a Megrendelői oldaltól elvárt erőforrás mennyisége,
embernapban megadva:
………………………embernap

Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

Ajánlattételi nyilatkozat
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint
ajánlatkérő által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
nyilvántartásainak adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú
közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos
áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.
Az ajánlattételi dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek
tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot
teszünk az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak,
szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az
ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.

Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat 1.
(a kizáró okokról)

Alulírott
…………………………………………,
mint
a
………………………………………. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem
állnak fenn az ajánlattételi felhívásban meghatározott, a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdés
szerinti kizáró okok.
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint
ajánlatkérő által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
nyilvántartásainak adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú
közbeszerzési eljárás során teszem.

Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat 2.
Alulírott
…………………………………………,
mint
a
………………………………………. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég olyan társaságnak
minősül, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek1;
Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén:
Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza:
Tényleges tulajdonos (ennek hiányában
vezető tisztségviselő) neve:

Tényleges tulajdonos (ennek hiányában
vezető tisztségviselő) állandó lakóhelye:

Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.
Kelt, 2012. ………………………..

Cégszerű aláírás

1

Megfelelő aláhúzandó!

Nyilatkozat 3.
Alulírott
…………………………………………,
mint
a
………………………………………. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője,
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet rendelkezik:
………………………………………………………………………………….................

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.

Kelt, 2012. ………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat 4.
Alulírott
…………………………………………,
mint
a
………………………………………. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője,
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe
vett szervezet sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.

Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat 5.
Alulírott ……………………………, mint a………………………………. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában az alábbiak szerint jelölöm meg


a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
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) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók



a közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog
működni

közbeszerzés
azon
részének
százalékos
aránya,
amelynek
teljesítésében
a
megjelölt
alvállalkozó közre fog működni

a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szervezet megjelölése:

az alkalmasság igazolásához igénybe
venni kívánt - szervezet neve, címe

az
eljárást
megindító
felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelmény
(követelmények), melynek
igazolása érdekében az
ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet
erőforrására
(is)
támaszkodik

a Kbt. 55.§ (6)
bekezdés
szerinti
bevonás módja

Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.
Kelt, 2014. ………………………..
Cégszerű aláírás

Referencialista
Alulírott
…………………………………………,
mint
a
………………………………………. ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője2, felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet3 az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi
szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciákkal rendelkezik:
Teljesítés ideje

Szerződés tárgya

Ellenszolgáltatás
összege

Szerződést
másik
megnevezése,
referenciát
személy
elérhetősége

kötő
fél
adó
neve,

Összesen:
Nyilatkozom, hogy a teljesítés valamennyi esetben az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.

Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

2
3

A megfelelő aláhúzandó!
A megfelelő aláhúzandó!

Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való
megfelelésről
Alulírott
………………………………………,
mint
a
…………………………………..
nyilatkozattevő cég mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő által megindított Az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak adatbázis konszolidációja és
kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeknek, azaz rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3
év összességében összesen legalább 8 millió Ft értékben teljesített, szoftverfejlesztésre vonatkozó
referenciával.
......................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

Az alkalmasság igazolásához bevont szervezet
kötelezettségvállaló nyilatkozata

Alulírott
………………………………………,
mint
a
…………………………………..
nyilatkozattevő cég mint kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő által megindított Az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak adatbázis
konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy
a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez
szükséges alábbi feltételeket biztosítjuk:
Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá
(A kis- és középvállalkozások meghatározása
3.§ (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – különkülön vagy
együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1.
pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.)
Kelt, 2014. ………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Alulírott ……………………………, mint a………………………………. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
dokumentációban megadott szerződéstervezetben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és
nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.
Vagy
A szerződéstervezethez megjegyzéseket fűzünk, melyeket a szerződéstervezetben korrektúra
funkció használatával jelöltünk, és a fájlt szerkeszthető formában elektronikusan
rendelkezésre bocsátottuk.
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

Nyilatkozat elektronikusan benyújtott ajánlatról
Alulírott ……………………………, mint a………………………………. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl)
példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik
Jelen nyilatkozatot a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal mint ajánlatkérő
által megindított Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartásainak
adatbázis konszolidációja és kapcsolódó szoftverfejlesztések tárgyú közbeszerzési eljárás
során teszem.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

