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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Postai cím: Guba Sándor u. 40.
Város: Kaposvár

Postai irányítószám: 7400

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Gazdasági szereplők érdeklődésüket jelezhetik Ajánlatkérő megbízottjánál az alábbiak szerint:
ONMERIT Tanácsadó Kft.
1072 Budapest, Rákóczi út 42. IV/416.
dr. Torma-Deák Katalin
email: ke@onmerit.hu
tel.: +36 1 784 6384
fax: +36 1 784 7699

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: „Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja részére komplex medikai rendszer bevezetése”
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja részére komplex medikai rendszer bevezetése, a rendszer bevezetését követően 36
hónapig történő havi követési (jogszabálykövetés, szoftverkövetés, hibajavítás) szolgáltatás az alábbiak szerint:

1.

Komplex medikai rendszer bevezetése, üzembe helyezése

Az ajánlott rendszerrel, moduljaival és szolgáltatásaival szemben elsődleges követelmény, hogy a kornak megfelelő legkorszerűbb
funkcionalitással rendelkezzenek, és Ajánlatkérő szervezeti felépítését, tevékenységét minél teljesebb mértékben kiszolgálják.
Az ajánlott rendszereknek teljes mértékben alkalmasnak kell lenni Ajánlatkérő felépítéséhez kapcsolódó szervezeti, adatgyűjtési,
műszaki stb. kihívások kezelésére. A rendszert használók felhasználó száma: 240 fő.A bevezetendő rendszer részletes funkcionális
követelményeit a műszaki leírás tartalmazza.

2.

Rendszerkövetési szolgáltatás

Nyertes ajánlattevő a komplex medikai rendszer bevezetését követően 36 hónapig történő havi követési (jogszabálykövetés,
szoftverkövetés, hibajavítás) szolgáltatást köteles biztosítani, mely során nyertes ajánlattevőnek törzsidőben - hétfőtől vasárnapig
06:00-21:00 óráig - helpdesk, support szolgáltatás kell biztosítania. (a törzsidőn felüli megajánlást Ajánlatkérő az értékelési
szempontok szerint kedvezőbben értékeli. lsd. 10. pont)

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
A szállítási, telepítési és üzembe helyezési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 45 nap, azzal, hogy
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A rendszerkövetési szolgáltatás tekintetében a rendszer sikeres üzembehelyezésétől számított 36 hónapig tartó határozott időtartam.
II.1.5) A teljesítés helye:
Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)
NUTS-KÓD: HU232

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont –
Helpdesk, Support támogatás nyújtásának törzsidőn felüli vállalása (óra, min 0, max. 8 óra) – Súlyszám: 10
A Varian Medican System „ARIA” rendszerével való illesztési lehetőség biztosítása (igen/nem) – Súlyszám: 10
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár szempont
Komplex medikai rendszer bevezetése (nettó HUF) - Súlyszám: 40
Rendszerkövetési díj (nettó HUF/hó) – Súlyszám: 40
Az adható pontszám értékelési szempontonként: 0-10 pont. Az 1. értékelési szempont a fordított arányosítás módszerével kerül
értékelésre. A 2. értékelési szempont az egyenes arányosítás módszerével, a 3. részszempont pedig a pontozás módszerével kerül
értékelésre.

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző
három évben befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 6 éven belül megkezdett referenciával
amely tartalmaz legalább 1 db, legalább 180 fő felhasználóra optimalizált közbeszerzés tárgya (komplex medikai rendszer bevezetése)
szerinti szolgáltatási referenciával.
Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassági követelményeknek részételre jelentkező a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11)
bekezdésében foglaltakra.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjára tekintettel nem nyilvánítja eredménytelenné, amennyiben
nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017. 09. 20. Helyi idő: 09:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
Ajánlatkérő a dokumentációt a jelen tájékoztatás I.2) Kommunikáció pontjában meghatározott elérhetőségére küldött (telefax, e-mail
útján), legalább a megküldést kérelmező cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, elektronikus e-mail címét,
faxszámát és a postacímet tartalmazó írásos igénybejelentése esetén küldi meg elektronikusan, - amennyiben szükséges papír alapon
postán CD melléklettel is, ha ennek jelzése az igénybejelentésben megtörtént.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017. 09. 12.
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

