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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Nemzeti eljárási rend alkalmazása 

Jelen eljárás lefolytatására önállóan kialakított eljárási szabályok alkalmazásával a 

Kbt. 117. §-ában meghatározottak szerint kerül sor. Az eljárást megindító felhívás a 

Közbeszerzési Értesítő 2017. november hó 27. napján megjelent 214. számában 

KÉ.16730/2017 szám alatt került közzétételre. Az eljárást megindító felhívást 

ajánlatkérő módosította. A módosítás közzétételre történő feladása: 2017. december 

hó 15. napján történ KÉ.18758/2017 szám alatt.  

 

1.2. Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum  

Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint, továbbá azért is, hogy elősegítse a megfelelő 

ajánlat benyújtását, felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot készített, 

amelyet az eljárást megindító felhívásban rögzített módon az ajánlattevők 

rendelkezésére bocsát. 

A kialakult joggyakorlatra figyelemmel felhívjuk ajánlattevők figyelmét ha az eljárást 

megindító felhívás és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum azonos 

tartalmú részei között eltérés van és erre kiegészítő információt nem kértek, úgy az 

eljárást megindító felhívás a mértékadó. 

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum a következő részeket tartalmazza: 

▪ alapvető információk 

▪ az ajánlat kötelező részei 

▪ szakmai specifikáció 

▪ pénzügyi ajánlat 

▪ szerződéses feltételek 

 

1.3. Az eljárás ütemezése 

▪ Ajánlattételi határidő    2018.01.05. 10:00 

▪ Összegezés kiküldésének tervezett időpontja 2018.01.22. 

▪ Szerződéskötés tervezett időpontja  2018.02.05. 10:00 

 

1.4. Ajánlattevők kiválaszthatósága 

Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárási rend szerinti, amelyen bárki részt vehet, 

ha nem esik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró feltételek alá és 

úgy ítéli meg, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és 

pénzügyi, továbbá műszaki alkalmassági feltételeknek. 

 

1.5. Az ajánlat költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, 

vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának 

eredményétől függetlenül. 

 

1.6. Kiegészítő tájékoztatás 

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumokkal 

kapcsolatban ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56. §-a alapján. 



Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző 2. munkanapot a tájékoztatás megküldésére. A kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának a Kbt. 56. § (3) bekezdéses szerinti 

határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanap. Amennyiben ajánlatkérő 

úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges, ez esetben élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésének 

alkalmazásával, az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.  

Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatás kérésnek a Kbt. előírásaitól, azzal ütköző, 

vagy ebben a pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért 

tájékoztatás. Kiegészítő tájékoztatás írásban (telefaxon vagy e-mailen) word 

formátumban az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában meghatározott címre 

eljuttatva kérhető. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő azon fax-számára, vagy e-mail 

címére küldi meg, amelyet a kérdés feltevésekor, illetve a felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentum átvételekor megadott. Az így megadott fax-szám, ill. e-

mail cím helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezése esetén 

semminemű felelősséget nem vállal. 

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásához figyelembe kell vennie mindazokat a 

feltételeket, információkat, melyeket az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, 

a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban közreadott, valamint amelyet a 

kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott. 

 

1.7. Az eljárást megindító felhívás, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentum módosítása 

Az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő bármikor, bármely okból, akár saját 

kezdeményezésére, akár egy leendő ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul 

módosíthatja az eljárást megindító felhívást és a felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumot. 

A módosításról ajánlatkérő az ajánlattevőket közvetlenül írásban tájékoztatja.  

 

1.8. Az ajánlat nyelve 

Az ajánlat nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett 

kérdéseket, értesítőket, stb. veszi figyelembe és bármilyen – az eljárással összefüggő 

információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátani, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok 

alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, 

stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja 

a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása 

benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős 

fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az 

eljárásban az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. 

Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, 

nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

 



 

 

1.9. Az ajánlat érvényessége 

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig maradnak 

érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden, 

ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. 

 

1.10. Igazolások 

Ajánlatkérő nem kéri azon tények/adatok igazolását, amelyeket ajánlatevőnek, vagy 

az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek igazolnia kell, ha azok a 

hatósági nyilvántartások elektronikus elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság által 

kiadott útmutatóban szerepelnek (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-

utmutatoi/). 

Amennyiben ezen nyilvántartásokban a kért tény, adat, igazolás nem szerepel, úgy 

ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie az elérhetőséget. 

 

1.11. Közös ajánlattétel 

Közös ajánlattétel az alábbi feltételek teljesülése esetén megengedett: 

- A közös ajánlatot benyújtók közül valamelyik partner átvette a felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumot. 

- Minden partnerre vonatkozóan kitöltik és benyújtják az előírt dokumentumokat. 

- Megállapodást csatolnak, melynek tartalmaznia kell, hogy a szerződés 

megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, továbbá a közös 

ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. 

Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

megnevezését és a részére adott meghatalmazást, egyes közös ajánlattevők 

feladatát, a szerződés aláírásának módját, a számlát benyújtó ajánlattevő 

megnevezését, a közös ajánlattevők mely tagja jogosult – valamennyi tag nevében 

és képviseletében eljárva – szerződéses nyilatkozattételre, a szerződés aláírására, 

valamint a számlák benyújtására. 

- A megállapodásnak tartalmaznia kell a tagok fennálló egyetemleges felelősségére 

vonatkozó klauzulát, melynek értelmében az ajánlatkérő bármely taggal szemben 

jogosult teljes mértékben érvényesíteni szerződéses jogosultságait, közös 

ajánlatevők megállapodásának az egyes tagok részvételét és a beszerzés 

elvégzésében való feladatmegosztás pontos leírását is. 

- Közös ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös 

ajánlattevő tag által aláírt megállapodásukat. 

Az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát csatolni kell a megállapodáshoz. 

Ajánlatkérőnek az ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban 

kizárólag a közös ajánlattétel képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő 

ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt 

követően kizárólag a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. 

A közös ajánlattevők megállapodása  

▪ minden felfüggesztő (hatályba lépető), illetve felbontó feltétel nélkül, 

▪ a szerződés hatálya beálltának, vagy megszüntetésének valamely időponthoz 

kötése nélkül, 



▪ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatósági jóváhagyásához való 

kötése nélkül 

valamennyi tagjának az aláírásával lép hatályba. 

A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi eljárásban az ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be.  

Amennyiben közös ajánlatot nyújtanak be, az ajánlati nyilatkozaton 

(felolvasólapon) fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevőnek legalább a 

nevét és a címét. Minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölést.  

 

1.12. Az ajánlat összeállítása 

Ajánlatkérő javasolja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban megadott 

iratminták alkalmazását. A megadott iratminták segédanyagok. Ajánlatkérő más 

szerkesztésű nyilatkozatokat is  elfogad ha az a kiírásnak megfelel. Az ajánlatot az 

iratjegyzékben megadott sorrend szerint oldalszámozással ellátva, összefűzve – nem 

bontható kötésben – az előírt formai követelmények betartásával kell összeállítani. 

Az ajánlat eredeti példányában minden, jogszabályban előírt, illetve követelés 

érvényesítésére szolgáló nyilatkozatnak és dokumentumnak eredetinek, illetve 

hiteles másolatnak kell lennie. A többi dokumentum egyszerű másolatban is 

becsatolható. 

Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult, illetve általuk meghatalmazott 

személy(ek) aláírásával kell ellátni. 

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. 

 

1.13. Üzleti titok 

A Ptk. 2:47. § alapján meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában, 

hiánypótlásában, felvilágosítás adásában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az üzleti 

titok (ideértve a védett ismeretet is) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem 

tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, 

megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban, 

hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 

közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 

adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül 

üzleti titoknak. 

 

1.14. Az ajánlat csomagolása és benyújtása 

Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot papír alapon 1 



eredeti és 1 elektronikus példányban (CD lemezen vagy DVD-n, jelszó nélkül 

olvasható és nem módosítható pdf formátumban) kérjük benyújtani. 

Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus 

formában benyújtott példánya a papír alapon benyújtott példánnyal megegyezik. 

Az ajánlatot csomagolással kell ellátni. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő 

szöveget: „Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek 

bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” tárgyban 

„nem felbontandó 2018. január hó 5. napján 10 óráig” jelzést, továbbá az 

ajánlattevő nevét és címét. 

Ha a csomagoláson az előbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérő nem 

vállal semmiféle felelősséget az ajánlat idő előtti felbontásáért, az ajánlat ebből 

adódó érvénytelenségéért. 

A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, a postán 

elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidőig kell megérkeznie az ajánlatkérőhöz. A 

postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges 

elvesztése az ajánlattevő kockázata. 

 

1.15. Részajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel biztosítása 

Jelen eljárásban a részajánlattétel megengedett. Ajánlatot tenni adott rész 

valamennyi tételére és a teljes mennyiségére lehet.  

Jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot tenni nem lehet.  

 

1.16. Az ajánlatok bontása 

Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártának időpontjában bontja az ajánlatokat. A 

bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni. 

A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a bontás megkezdése előtt 

ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

A jegyzőkönyv tartalmazza az ajánlattevők adatai mellett azokat a számszerűsíthető 

adatokat, amelyek a felolvasólapon szerepelnek és a bírálat során értékelésre 

kerülnek. 

Ha az ajánlat nincsen összefűzve, vagy jelölve, úgy ajánlatkérő az ajánlatot összefűzi. 

A bontási eljárás befejeztekor ajánlatkérő a jegyzőkönyvet a megjelenteknek kiadja, a 

meg nem jelenteknek telefaxon, vagy elektronikus úton 5 napon belül megküldi. 

Határidő után beérkezett ajánlatokról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az 

összes jelentkezőnek, beleértve a megkésettet is, megküld.  

A határidőn túl érkezett ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a.) pontja alapján 

érvénytelen. 

A bontási eljárás résztvevőinek a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint lehetőségük van a 

felolvasólapba való betekintésre.  

 

1.17. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása 

A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés arra 

irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok és a 

jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratot módosítani 

és kiegészíteni is lehet. 

A hiánypótlás nem járhat az alapelvek sérelmével, a beszerzés tárgyára vagy a 

szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (továbbiakban szakmai ajánlat) 

módosításával. Csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 



javítható, vagy pótolható, amelynek vállalása az ajánlati árat és az ajánlattevők között 

az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Mindaddig, amíg a hiánypótlásra megadott határidő folyamatban van úgy ajánlattevő 

pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni [Kbt. 71. § (6) bekezdése] ha a 

korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt 

hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatók. 

Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a 

hiánypótlással az ajánlatkérő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 

újabb hiánypótlás, figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4. /1. pont 5. 

bekezdésben írtakra. 

A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatóak. 

 

1.18. Az ajánlatok bírálata 

Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése 

érdekében az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása végett ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő 

egyidejű értesítése mellett – felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, 

illetve a szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás nem eredményezheti az 

alapelvek sérelmét, a szakmai ajánlat módosítását [Kbt. 67. § (7) bekezdése]. 

Ha ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71 § (1) bekezdése szerinti elbírálás 

eredményére kiható számítási hibát észlel, azt kijavítja. A számítási hiba javításánál 

ajánlatkérő az egész számra történő kerekítés szabályait alkalmazza. Az ajánlatban 

található nyilvánvaló számítási hibák javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a 

megadott alapadatokat alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy más – 

az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Számítási hiba javítása 

esetén alapadatnak az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek és az ajánlattevő 

által megadott egységárak tekintendők. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az 

összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, haladéktalanul, írásban tájékoztatja. 

Az ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdésének 

alkalmazásával jár el.  

Ha ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint valamely tartalmi elemet 

lehetetlennek, túlzottan magasnak, vagy túlzottal alacsonynak értékel, úgy ezen 

ajánlati elemekre, vagy adatokra vonatkozóan – az összes ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett – indoklást kér.  

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését az értékarányosítás módszerével végzi el. Az 

eljárást megindító felhívás VI.3.1) és VI.3.2) pontjaiban írtak szerint. 

 

1.19. Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján köteles az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről tájékoztatni. A tájékoztatás az összegzés az ajánlatok elbírálásáról 

dokumentum kiküldésével történik telefaxon, vagy elektronikus úton.  

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést 1 alkalommal az 

összegzés kiküldésétől számított 20. napig módosíthatja. 

Ajánlatkérő az írásbeli összegzésben észlelt bármely elírás, névcsere, hibás névírás, 

szám-, számítási hiba, vagy hasonló elírás esetén kérelemre, vagy kérelem hiányában 



kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegzést ajánlatkérő legkésőbb 10 napon belül 

köteles elvégezni és erről az ajánlattevőket tájékoztatni. 

 

1.20. A szerződés megkötése 

Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás nyertesével a 

szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően köti meg a Kbt. 131. § (6) 

bekezdésében rögzített időtartamon belül. 

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben 

megjelölte, a nyertes visszalépése esetén, az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel szerződéskötésre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FEJEZET 

 

IRATJEGYZÉK, IRATMINTÁK 

 

 

(A megadott iratminták segédanyagok, 

ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad, 

ha az a kiírás feltételeinek megfelel) 

  



IRATJEGYZÉK 

 

 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentum tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, 

kiegészítve az ajánlat kötelező tartalmi elemeinek és azok sorrendiségére vonatkozó 

előírásokkal. 

 

 

A benyújtott ajánlatokban az alábbi sorrendiség és tartalom kötelező! 

 

Benyújtandó dokumentum 

Tartalomjegyzék 

Felolvasólap 

Meghatalmazás (adott esetben) 

Megállapodás a közös ajánlattételről (adott esetben) 

Ajánlattevői nyilatkozat I. 

Ajánlattevői nyilatkozat II. a Kbt. 65. § (7) bekezdése és 66. § (6) bekezdése alapján 

Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

- Nyilatkozat az árbevételről 

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása 

- Referenciaigazolás/nyilatkozat 

Nyilatkozat a titoktartásról és az üzleti titokról 

Nyilatkozat az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről 

Átláthatósági nyilatkozat 

Nyilatkozat a változásbejegyzésről 

Aláírási címpéldány/aláírási címpéldányok 

A megajánlott rendszerek/termékek magyar nyelvű fényképes, vagy rajzos leírása 

Nyilatkozat a szerződés teljesítésében közreműködő informatikai szakemberekről 

Szakmai ajánlat 

Pénzügyi ajánlat 

Regisztrációs lap 

 

 

 



1. sz. minta 

 

 

FELOLVASÓLAP 

(KÖTELEZŐ BENYÚJTANI) 

 

 

 

1. Az ajánlattevő neve*:  

 Székhelyének címe: 

 Cégjegyzék száma: 

 Adószáma: 

 Bankszámla száma:  

 Kapcsolattartó neve: 

 Telefon száma:  

 Telefax száma: 

 E-mail címe:  

 

2. Az ajánlat tárgya:  „Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek 

bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” 

 

3. Az ajánlat teljes vagy részleges, ha részleges mely részre vagy részekre vonatkozik 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

4.1. I. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, 

Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár 

 

4.1.1.Ajánlati ár: nettó ………………………………………………Ft 

 

4.1.2. Minőségi kritériumok:  

 

Minőségi kritérium Súlyszám Ajánlott paraméter 

SmartCard chipkártya olvasó 

min. 1 db, Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 

S=5  

NFC olvasó. Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 

S=2  

RFID olvasó. Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, 

S=2   

Beépített vonalkód olvasó. 

Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 

S=3  

LTE modemek száma min. 1 

db. Előny a több! 
1 db = 1 pont, több db = 10 

S=3  



pont 

1x Gigabit LAN. Előny a 

megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, 

S=2  

EN 60601-1 megfelelőség. 

Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont 

S=3  

 

4.1.3. Késedelmi kötbér: A nettó szerződéses ár …… %-a/naptári nap 

 

 

4.2. II. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály - 

Dénesfa 

 

4.2.1.Ajánlati ár: nettó ………………………………………………Ft 

 

4.1.2. Késedelmi kötbér: A nettó szerződéses ár ……. %-a/naptári nap 

 

 

 

5. Az ajánlat … számozott oldalt tartalmaz. 

 

6. Az ajánlatot elektronikus formában csatolom. 

 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 

 

 

Megjegyzés: 

* Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a 

képviseletre feljogosított közös képviselőt. 



2. sz. minta 

 

 

MEGHATALMAZÁS* 

 

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) ……………. (a 

cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) „Adásvételi szerződés egységes betegazonosító 

rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra. 

 

Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az 

ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása 

esetén a szerződés nevünkben történő aláírására. 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

 

…………………………  ………………………… 

meghatalmazott  meghatalmazó cégszerű aláírása 

 

 

 

Tanuk: 

 

1. Név: …………………………… 

Lakcím: ……………………….. 

 Szig. szám: ……………………. 

 Aláírás: ………………………... 

 

2. Név: …………………………… 

Lakcím: ………………………... 

Szig. szám: ……………………. 

Aláírás: ………………………… 

 

 

 

Megjegyzés: 

* Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás 

tárgya lehet a kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben 

a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-

külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt 

rész aláhúzandó! 

Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási 

címpéldányának csatolása követelmény. 

 

  



3. sz. minta 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL* 

 

 

a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.)  

2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É.16730/2017. szám 
alatt közzétett eljárást megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott 
K.É.18758/2017 számú eljárást megindító felhívás módosítása alapján 
 

A(z) ………………………...………….(cégnév, székhely) ……………………………………… valamint 

a(z)…………………………..……….. (cégnév, székhely) …………………………………........ 

a Kbt. 35. §-a figyelembevételével közösen ajánlatot teszünk „Adásvételi szerződés egységes 

betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

részére” tárgyban. 

 

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító 

felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és a kiegészítő tájékoztatás 

(amennyiben ezen utóbbi szükségessége felmerült) keretében kiadott valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk 

– ajánlatkérővel megkötjük és a következők szerint teljesítjük: 

 

Értékelési szempontok: 

A felolvasólap szerint. 

 

 

Egymásközti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:28. §-ában és 6:29. §-ában 

foglaltak az irányadók.  

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a 

……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult. 

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses 

feladataink teljesítésekor – külön-külön – készfizető kezesként együttes, egyetemleges felelősség 

terhel. 

Kijelentjük, hogy ezen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és 

hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága, vagy végrehajthatósága nem függ hatálybaléptető, illetve 

bontó feltételektől, és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. 

 

 

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak 

szerint osztjuk fel: 

 

 

„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében „C. cég „feladatkörében 

1. ………………..……………  1. ………..…………………… 1. …………………..……....…… 

2. ………………..…………… 2. …………..………………… 2. ………………..……………… 

3. ……………..……………… 3. …………..………………… 3. ………………..……………… 



 

 

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által vezetett 

………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.** 

 

Ezen megállapodás nyertességünk esetén – a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség – 

szerződésszerű teljesítéséig hatályos.  

 

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlat benyújtását követően a közös ajánlattevők személyében 

nem állhat be változás (Kbt. 35. § (7) bekezdés). 

 

 

 

 

 

……………………, 2018. ………… hó … nap 

 

 

 

 

 

 

...............................…………………………… ...............................…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása  nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

* Kérjük figyelemmel lenni a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum  

         I. fejezet 1.11. pontjában írtakra is. 

** Bankszámlaszámot ajánlattevőnként külön-külön kérjük feltüntetni. 

***  Cégszerű aláírásra kijelölt helyek. A közös ajánlattevők létszámától függően bővíthető. 



4. sz. minta 

 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 

I.  

(Kötelező benyújtani) 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

1. Megvizsgáltam/megvizsgáltuk és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján fenntartás vagy 

korlátozás nélkül elfogadom/elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívásának és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumának feltételeit, 

a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatás rögzítése 

mellett megkötjük és teljesítjük. Kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes 

ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő 

közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerek bevezetését és 5 éven keresztüli 

fenntartását szerződésszerűen teljesítjük a felolvasó lapon megadott feltételekkel.  

2. Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati ár a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes 

költséget tartalmazza. 

3. Elfogadom/elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 

ellentétben van a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

4. Elfogadom/elfogadjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban lévő 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 

nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk a 

felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek 

szerint. 

6. Elfogadom/elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt-

ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. 

7. Tudomásul veszem/vesszük, hogy ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alapján 

kívánja kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot.  

8. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum adatait 

csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

9. Tudatában vagyok/vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyok/vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 



egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. 

10. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján**: 

a) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 

kis- vagy középvállalkozásnak minősülünk. 

b) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

hatálya alá. 

11. Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy velünk szemben nem áll fenn a Kbt.-ben meghatározott 

összeférhetetlenség. 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal 

köteles benyújtani.  

** A 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a határozza meg a KKV kategóriákat.  

*** A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően ezen nyilatkozatot eredeti példányban kell 

benyújtani. 



5. sz. minta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 

II. 

(Kötelező benyújtani) 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmasság 

vonatkozásában: 

 

 

2. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján*: 

 

 

Annak a szervezetnek (vagy 

személynek) a neve, címe és 

elérhetősége, melynek kapacitására 

támaszkodva kívánja az ajánlattevő az 

alkalmasságát igazolni. 

Az eljárást megindító ajánlat(tétel)i 

felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 

követelmény (követelmények), 

melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. 

  

  

  

A közbeszerzésnek az a része (részei), 

amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

veszünk igénybe. 

Ezen részek tekintetében igénybe 

venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók neve, címe és 

elérhetősége. 

 

 

  

  

  



3- Nyilatkozom/nyilatkozunk, ha mint nyertes ajánlattevő kihirdetésre kerülünk, legkésőbb a 

szerződés megkötésének időpontjában bejelentem/bejelentjük a szerződés teljesítésében 

részt vevő alvállalkozót, ha azt a 2. pontban nem jelöltem/jelöltük meg és egyidejűleg 

nyilatkozom/nyilatkozunk, mely szerint a megjelölt alvállalkozó nem áll a kizáró okok 

hatálya alatt.  

 

Tudomással bírok/bírunk arról, hogy köteles/kötelesek vagyok/vagyunk minden további 

alvállalkozót a szerződés telesítésének időtartama alatt előzetesen bejelenteni és a 

bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll a kizáró okok hatálya alatt.  

 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 

Megjegyzés:  

* Amennyiben ajánlattevő nem veszi igénybe alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 

más szervezetet, úgy ezt a táblázatot áthúzni, vagy ezt a körülményt szövegesen feltüntetni is 

szükséges, azaz nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 



6. sz. minta 

 

 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

(Kötelező benyújtani) 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjaiban meghatározott kizáró ok/okok hatálya alatt. 

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében ajánlattevő a Kbt. 165. § 

(2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra nem került. 

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevőt a közbeszerzési 

eljárásból 3 évnél nem régebben nem zárták ki. 

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján, hogy ajánlattevő a Kbt. 82. § 

(5) bekezdése szerinti igazolás vonatkozásában hamis nyilatkozatot nem adott.  

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) alpontja tekintetében ajánlattevő nem 

kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, illetve nem kísért 

meg megszerezni olyan információt, amely jogtalan előnyt biztosítana számára közbeszerzési 

eljárásban, vagy a korábbi közbeszerzési eljárásból ezen okból nem zárták ki és a kizárás 

tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 

számított 3 évig.  

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) alpontja tekintetében ajánlattevő nem 

rendelkezik olyan államban adóilletőséggel, amely állammal Magyarországnak kettős adózás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amely állammal az Európai Uniónak kétoldalú 

megállapodása van a közbeszerzés terén. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja tekintetében ajánlattevő  

- olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén** 

- olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek**. 

- Ha szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy a 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai alapján differenciált tényleges tulajdonosok neve, lakcíme** 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint**:  

Nincsen olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel, vagy 

szavazati joggal rendelkezik, vagy  



van olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy 

szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet megnevezése és székhelye 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ajánlattevőkent ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § 

(1) k) bekezdés kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.  

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján, hogy ajánlattevő 

vonatkozásában a Kbt. 25. §-a szerinti kizárásra nem került sor. 

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja alapján, hogy ajánlattevő nem sértette 

meg a közbeszerzési eljárás, vagy annak eredményeként kötött szerződés teljesítésével a 

törvényben előírt rendelkezéseket. Erre vonatkozóan a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 

Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatot nem hozott.  

 

  

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 

 

Megjegyzés:  

*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek ki kell töltenie. 

**Értelemszerűen aláhúzással kérjük kitölteni.  

2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre 

a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban 

lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, 

 

 



7. sz. minta 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 

(Kötelező benyújtani) 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

Nem veszek/vesszük igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-(1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 

  



8. sz. minta 

 

 

 

 

 

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában írtak figyelembevételét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. sz. minta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában írtak figyelembevételét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10. sz. minta 

 

 

NYILATKOZAT  

A TITOKTARTÁSRÓL ÉS AZ ÜZLETI TIOKRÓL* 

 

 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

▪ az felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan 

kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyam mértékben adtam, amely 

az ajánlat elkészítéséhez szükséges volt. 

 

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, annak egyes részeit kizárólag az 

ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően 

használtam fel. 

 

▪ az általunk benyújtott ajánlat** üzleti titkot, ideértve a védett ismeretet is, [Kbt. 44. § (1) 

bekezdése] 

 

 tartalmaz amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom 

 nem tartalmaz. 

 

Amennyiben az ajánlat üzleti tikot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat 

ajánlatunkban külön kötetben csatoljuk. 

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 

 

 

.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 



 

 

 

Megjegyzés:  

*Amennyiben ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozata nem felel meg a Kbt. 44. § (1)-(3) 

bekezdésében írtaknak, úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

**Ajánlattevőnek a hiánypótlásban, a felvilágosításban, valamint az indoklásban, ha valamely 

adatot üzleti titokká kíván minősíteni, úgy arról nyilatkoznia kell és meg kell adnia a titokká 

nyilvánítás indoklását is. Ajánlattevő által megadott indokolás nem megfelelő, amennyiben 

általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a 

Kbt. 44. § (2) bekezdésében és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket. 



11. sz. minta 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ÉS PAPÍR ALAPÚ AJÁNLAT EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

 

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban elektronikusan benyújtott ajánlat és a papír alapon 

benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik. 

 

 

………………….., 2018. …………… hó  … nap 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 

 

 



12.sz. minta 

 

 

 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám közzétett eljárást megindító 

felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú eljárást 

megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés egységes 

betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat 

ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a 

………………………………………………………………………….(cégnév) átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 

41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, mint 

központi költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen 

visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő 

szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még 

nem került sor a szerződéstől eláll. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése 

céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat 

a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet kezelje. 

 

 

………………….., 2018. …………… hó  … nap 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 

 



13.sz. minta 

 

 

 

 

NYILATKOZAT A VÁLTOZÁS BEJEGYZÉSRŐL 

 

 

 

 

 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján 

a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást 

megindító felhívása, továbbá 2017. december hó 15. napján feladott K.É.18758/2017 számú 

eljárást megindító felhívás módosítása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés 

egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet részére” 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 

 

 

1. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelmet nyújtottam/nyújtottunk be, melyet jelen 

nyilatkozathoz csatolok/csatolunk. Csatolom/csatoljuk továbbá a változás bejegyzési 

kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.* 

2. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelem benyújtásra nem került sor. 

 

 

 

………………….., 2018. …………… hó  … nap 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

*      Értelemszerűen aláhúzással kell kitölteni. 

  



14.sz. minta 

 

 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

 

 

 

Ajánlatkérő neve: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

 

Ajánlatkérő címe: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. 
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III. FEJEZET  

SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

III. 1. Kérjük az adatlapokat kitöltve az ajánlathoz csatolni, amelyben megadja a termék 

gyártóját, a megajánlott termék típusát és a belföldi szervizpartner nevét, címét. 

 

III. 2. A kiadott táblázatok tartalma az adatfeltöltésen túlmenően semmilyen módon nem 

változtatható meg, az kizárólag a kért adatokkal tölthető ki. 

 

III.3. Ajánlatkérő a II. rész vonatkozásában ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a 

dénesfai kastély épület földszinti és emeleti alaprajzát, továbbá az épületen túli azon 

terület műholdképét, amelyre a betegazonosító (és nyomonkövető) rendszert ki kell 

terjeszteni.  

III.4. Mindkét rész vonatkozatásában a HIS integrációt a Béker-Soft Informatikai 

Kft. (1184 Budapest, Hengersor u. 73.) biztosítja alvállalkozóként egységesen 

minden ajánlattevő számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, 

Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár  

 

A projekt keretében a kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya és Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya bevonásával egységes betegazonosító rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető 

legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt FŐNIX-Pro medikai és 

ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba. 

Az integrációtól minimálisan elvárt feltételek: 

• a betegazonosítás során használt egyedi azonosítók a HIS rendszerben levő ellátási 

esetekhez legyenek rendelve, 

• a releváns folyamatokat kiszolgáló HIS modulok a megfelelő azonosítót alkalmazzák az 

azonosítás támogatására, 

• a HIS rendszer támogassa az azonosítók egyediségének biztosítását, 

• az adott beteg azonosítója a HIS rendszer felhasználója számára kerüljön megjelenítésre 

az érintett folyamatokban, tegye lehetővé a beteg azonosítást az azonosító alapján, 

• az azonosítás ténye és adatai kerüljenek naplózásra, 

• a HIS rendszer támogassa az azonosítás gyakoriságára és eredményességére vonatkozó 

indikátorok szolgáltatását. 

Az intézmény osztályaira felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra 

kifejlesztett karszalagokat kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők, lágy anyagból 

készülnek, antibakteriális bevonattal rendelkeznek, kevesebb, mint egy perc alatt előállíthatók 

és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára, ellenállnak a fertőtlenítő szereknek, nem 

tartalmaznak fém alkotóelemet, több méretben és színjelöléssel beszerezhetőek (felnőtt, 

gyerek, stb.).  

A karszalagokat a betegfelvétel során fogják előállítani, kifejezetten erre a célra alkalmas 

nyomtatókkal. Minden karszalagon szerepelnie kell az adott pácienshez rendelt egyedi ellátási 

azonosítót tartalmazó vonalkódnak vagy QR kódnak, amely kódnak a HIS rendszer 

adatbázisában is összerendelésre kell kerülnie az adott esettel.  

A betegek azonosítását a releváns azonosítási pontokon kétféle módszerrel, illetve eszközzel 

szükséges biztosítani:  

• amennyiben a páciens azonosítása számítógépes munkaállomásnál történik, akkor az 

adott munkaállomáshoz telepített vonalkód olvasóval;  

• ha a páciens azonosítására egyéb helyen van szükség (pl. betegágy mellett egy ápolási 

tevékenység során), akkor az azonosítás intelligens, a WIFI hálózaton üzemelő mobil 

eszközzel valósul meg. Ez lehet mobil klinikai tablet gép, mely pl. az orvosi vizitek 

alkalmával is használható a betegek adatainak gyors megtekintésére, vagy kisméretű 

„smart” eszköz.  

  



 

 

Mennyiségi követelmények 

 

Tételszám Megnevezés Mennyiség 

1.  
Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet a 

szükséges alkalmazói szoftverekkel 
4 db 

2.  
Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz 

a szükséges alkalmazói szoftverekkel 
20 db 

3.  
Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű 

munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel 
11 db 

4.  Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére 11 db 

5.  Betegazonosító karszalag nyomtató 4 db 

6.  Betegazonosító karszalag 10000 db 

7.  Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db 

 

Műszaki követelmények 

 

Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver: 

Gyártó:  

Típus  

Intel® Apollo Lake vagy QuadCore 

processzor  
Igen, kérjük megadni! 

 

SSD min. 64 GB Igen, kérjük megadni!  

Operatív memória min. 4 GB Igen, kérjük megadni!  

SmartCard chipkártya olvasó min. 1 db 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 5 

 Kérjük megadni! 
 

NFC olvasó 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 

Kérjük megadni! 
 

RFID olvasó 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 

Kérjük megadni! 
 

Bluetoothmin. 4.0 Igen, kérjük megadni!  

Vezetéknélküli hálózat min. WiFi b/g/n Igen, kérjük megadni!  

Első kamera legalább 2 MP Igen, kérjük megadni!  

Hátsó kamera legalább 5 MP Igen, kérjük megadni!  

Beépített vonalkód olvasó 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 3 

Kérjük megadni! 
 

LTE modemek száma min. 1 db 
Előny a több! 
1 db = 1 pont, több db = 10 pont, S = 3 

Igen, kérjük megadni! 
 



 

 

Beépített hangszóró és mikrofon Igen  

Környezeti fényérzékelő Igen  

USB csatlakozók: legalább 1xUSB2.0 és 

1xUSB3.0 Type-A 
Igen, kérjük megadni! 

 

Képernyőméret min. 10” Igen, kérjük megadni!  

Kapacitív érintőképernyő Igen  

Felbontás min. 1920x1080 Igen, kérjük megadni!  

Kontraszt legalább 800:1 Igen, kérjük megadni!  

Fényerő min. 300 cd/m2 vagy NIT Igen, kérjük megadni!  

Akkumulátor teljesítmény min. 3250 

mAh/akkumulátor, min. 2 db szállítandó 
Igen, kérjük megadni! 

 

Legalább IP54 tanúsítvány Igen, kérjük megadni!  

Ütésálló kivitel Igen  

Dokkoló egység Igen  

1x Gigabit LAN 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 

Kérjük megadni! 
 

EN 60601-1 megfelelőség 
Előny a megléte! 
Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 3 

Kérjük megadni! 
 

Operációs rendszer Windows 10  

Futtassa a betegazonosító rendszer 

kliens szoftverét, és a HIS rendszert is. 
Igen 

 

Alkalmazói szoftver: 

Kapcsolat a központi betegazonosító 

rendszer-szoftverrel és a HIS 

rendszerrel 
Igen 

 

Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása Igen  

Az azonosítást követően az azonosítási 

információk feltöltése a központi 

betegazonosító rendszer-szoftverbe  
Igen 

 

Azonosított páciens adatainak HIS 

rendszerből való letöltése és 

megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó HIS előzmény 

információk letöltése és megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó ápolási 

tevékenységek HIS-ből való letöltése és 

megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó ápolási 

tevékenységek elvégzésének 

adminisztrálása a HIS-ben 
Igen 

 

Vitális paraméterek (testhőmérséklet, 

pulzus, vérnyomás értékek, légzésszám) 
Igen 

 



 

 

rögzítése és továbbítása a HIS 

rendszerbe 

Orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége 

kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy 

token) 
Igen 

 

A páciens eProfil adatainak EESZT-ből 

való letöltése és megjelenítése 
Igen 

 

 

Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver: 

Gyártó:  

Típus:  

i.MX35 (532MHz) processzor  Igen  

Flash háttértár min. 128 MB Igen, kérjük megadni!  

Operatív memória min. 128 MB Igen, kérjük megadni!  

Vezetéknélküli hálózat min. WiFi b/g/n Igen, kérjük megadni!  

Beépített hangszóró és mikrofon Igen  

Fejhallgató kimenet Igen  

Min. 2 db PTT gomb és PTT 

kommunikáció 
Igen, kérjük megadni! 

 

Képernyőméret min. 3” Igen, kérjük megadni!  

Képernyő E Ink Pearl Igen  

Rezisztív érintőképernyő Igen  

Felbontás min. 320x240 Igen, kérjük megadni!  

Legalább 4 bites szürkeárnyalat Igen, kérjük megadni!  

Egy ill. többdimenziós vonalkódok és QR 

kódok felismerésére alkalmas 
Igen 

 

Akkumulátor teljesítmény: min. 910mAh 

(kevesebb mint 4 óra a teljes feltöltési 

idő) 
Igen, kérjük megadni! 

 

Legalább IP54 tanúsítvány Igen, kérjük megadni!  

Súly kevesebb, mint 130g Igen, kérjük megadni!  

Mozgás szenzor Igen  

Kényelmesen nyakba akasztva viselhető Igen  

Ellenáll a kórházban jelentkező speciális 

igénybevételnek (felületfertőtlenítőkkel 

fertőtleníthető) 
Igen 

 

Ütésálló kivitel Igen  

Alkalmazói szoftver:    

Kapcsolat a központi betegazonosító 

rendszer-szoftverrel és a HIS 
Igen 

 



 

 

rendszerrel 

Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása Igen  

Az azonosítást követően az azonosítási 

információk feltöltése a központi 

betegazonosító rendszer-szoftverbe  
Igen 

 

Azonosított páciens fontosabb adatainak 

HIS rendszerből való letöltése és 

megjelenítése, mely kiterjed legalább az 

alábbiakra: 

• név 

• születési dátum 

• TAJ szám 

• hol fekszik a beteg (osztály, 

kórterem, ágyszám) 

• felvétel dátuma 

Igen 

 

A betegre vonatkozó előírt ápolási 

tevékenységek HIS-ből való letöltése és 

megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó ápolási 

tevékenységek elvégzésének 

adminisztrálása, és feltöltése a HIS-be 
Igen 

 

Vitális paraméterek (testhőmérséklet, 

pulzus, vérnyomás értékek, légzésszám) 

rögzítése és továbbítása a HIS 

rendszerbe 

Igen 

 

 

Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver:   

Gyártó:   

Típus:   

AIO konfiguráció Igen  

Intel® Core i5 processzor  Igen  

Processzor órajele min. 2,3GHz Igen, kérjük megadni!  

Operatív memória min. 4 GB DDR4 Igen, kérjük megadni!  

Belső háttértár legalább 1TB Igen, kérjük megadni!  

Rádiós billentyűzet (HU) és egér  Igen  

Vezeték nélküli hálózat min. WiFi b/g/n Igen, kérjük megadni!  

Min. 1x Gigabit LAN Igen, kérjük megadni!  

Webkamera Igen  

Optikai meghajtó DVD SuperMulti Igen  

USB csatlakozók legalább 2xUSB2.0 és 

2xUSB3.0   
Igen, kérjük megadni! 

 



 

 

Képernyőméret legalább 23,8” Igen, kérjük megadni!  

Felbontás min. 1920x1080 Igen, kérjük megadni!  

Beépített kártyaolvasó legalább 3 az 

egyben 
Igen, kérjük megadni! 

 

Operációs rendszer Windows 10 Pro  

Képes legyen futtatni a betegazonosító 

rendszer kliens szoftverét, és a HIS 

rendszert is. 
Igen 

 

Szoftver:    

Kapcsolat a központi betegazonosító 

rendszer-szoftverrel és a HIS 

rendszerrel 
Igen 

 

Vonalkódos beteg-azonosító karszalag 

előállítása, egyedi vonalkód 

nyomtatásával 
Igen 

 

Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása Igen  

Az azonosítást követően az azonosítási 

információk feltöltése a központi 

betegazonosító rendszer-szoftverbe  
Igen 

 

Azonosított páciens adatainak HIS 

rendszerből való letöltése és 

megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó HIS előzmény 

információk letöltése és megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó ápolási 

tevékenységek HIS-ből való letöltése és 

megjelenítése 
Igen 

 

A betegre vonatkozó ápolási 

tevékenységek elvégzésének 

adminisztrálása a HIS-ben 
Igen 

 

Orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége 

kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy 

token) 
Igen 

 

A páciens eProfil adatainak EESZT-ből 

való letöltése és megjelenítése 
Igen 

 

 

Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver: 

Gyártó:  

Típus:  

Bidirekcionális olvasási típus Igen  

Lézer forrás 650 nm-es lézerdióda Igen  

Pásztázási sebesség min. 100 Igen, kérjük megadni!  



 

 

pásztázás/sec. 

Rendelkezzen a következő 

interfészekkel: USB, RS-232, billentyűzet 

PS/2 
Igen 

 

Legyen alkalmas egydimenziós 

vonalkódok felismerésére 
Igen 

 

Rendelkezzen minden irányba magas 

vonalkód felismerési tulajdonsággal: 

legalább forgásszög: +/-30 fok; 

dőlésszög: +/-65 fok; billenésszög 60 fok 

 Igen 

 

„Auto-Scan” üzemmód: a trigger gomb 

lenyomása nélkül automatikusan 

pásztáz és olvas 
Igen 

 

RSS kód olvasása Igen  

Rendelkezzen állítható hang és 

fényjelzéssel 
Igen 

 

Támogassa a 852-es kódlapot Igen  

Rendelkezzen FLASH memóriával a 

rendszerprogram és beállítások 

tárolásához 
Igen 

 

Rendelkezzen ADF (automatikus 

adatformázás) funkcióval 
Igen 

 

Súlya ne haladja meg a 130 g-ot Igen, kérjük megadni!  

 

Betegazonosító karszalag nyomtató: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver: 

Gyártó:  

Típus:  

Direkt termál nyomtatás: vonalkód, 

grafika, szöveg 
Igen 

 

32 bit RISC processzor  Igen  

Legalább 8MB flash memória Igen, kérjük megadni!  

Min. 16 MB SDRAM Igen  

Duál kommunikációs interfész: Soros és 

USB 
Igen 

 

Opcionális WiFi kommunikáció Igen  

Média állapot jelző  Igen  

Unicode megfelelőság Igen  

Folyamatos médiakalibráció Igen  

Legalább 16 (bővíthető) beépített 

bitmap font 
Igen, kérjük megadni! 

 

XML kommunikáció támogatása Igen  



 

 

Felbontás legalább 300dpi Igen, kérjük megadni!  

Legkisebb nyomtatási hossz max. 80 mm  Igen, kérjük megadni!  

Legnagyobb nyomtatási hossz min. 550 

mm 
Igen, kérjük megadni! 

 

Legnagyobb nyomtatási sebesség 

legalább 50 mm/sec 
Igen, kérjük megadni! 

 

Egyszerűen cserélhető média Igen  

Képes legyen fogadni betegazonosító 

karszalagot tartalmazó médiát 
Igen 

 

Betegazonosító karszalagot tartalmazó 

média pontos megnevezése 
Igen 

 

Illesztés a HIS rendszerhez úgy, hogy 

közvetlenül a HIS rendszerből legyen 

mód a páciens karszalagjának 

nyomtatását kezdeményezni.  

Igen 

 

 

Betegazonosító karszalag: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Gyártó:   

Típus:   

Egészségügyi alkalmazásra alkalmas Igen  

Vonalkódolvasóval és/vagy kamerával 

azonosítható betegazonosítót tartalmaz 
Igen 

 

Vízálló, kényelmesen viselhető Igen  

Ellenáll a kórházban jelentkező speciális 

igénybevételnek 
Igen 

 

A megajánlott karszalag nyomtatóval 

kompatibilis 
Igen 

 

 

Központi betegazonosító rendszer-szoftver: 

Paraméter Követelmény  

Gyártó:  

Típus:  

Központi szerver alkalmazás, mely 

képes működni a kórház jelenlegi 

medikai szerverén 
Igen 

 

A rendszer adatbázisa a kórház jelenlegi 

MS SQL Server-ében kerüljön tárolásra 
Igen 

 

Fogadja és a HIS adatbázisában 

adminisztrálja a karszalagok előállítását, 

a betegek főbb adataival együtt 
Igen 

 

Fogadja és a HIS adatbázisában 

adminisztrálja a a betegazonosítási 

eseményeket, függetlenül attól, hogy ez 

Igen 
 



 

 

milyen módon történt (fix telepítésű 

munkaállomáson vonalkód olvasóval, 

mobil klinikai tableten vagy kisméretű 

„smart” eszközön) 

Lekérdezési lehetőségeket valósít meg 

egy a „smart” eszközön futó tetszőleges 

kliens felületen 
Igen 

 

 

Az alkalmazói szoftverekkel szemben támasztott általános követelmények: 

Paraméter Követelmény  

Feleljenek meg a releváns magyar és EU- 

jogszabályi előírásoknak, valamint a 

szakmai kollégiumok vonatkozó 

ajánlásainak. 

Igen 

 

Garantálják az adatok biztonságát az 

illetéktelen személyek hozzáférésének 

kizárásával. 
Igen 

 

Biztosítsák az orvosi dokumentáció – 

jogszabály által előírt ideig való – 

biztonságos tárolását és 

előkereshetőségét. 

Igen 

 

Teljes körű naplózási funkcionalitással 

rendelkezzenek, minden adatmódosítás 

kerüljön naplózásra. Legyen lehetőség a 

napló tetszőleges szempontok szerinti 

lekérdezésére. 

Igen 

 

SQL-99 szabványt támogató, 

tranzakciós, relációs adatbázis-kezelő 

motor használata. 
Igen 

 

Magyar nyelvű, grafikus felhasználói 

felület és dokumentáció. 
Igen 

 

Amennyiben egy adott fogalomkörre 

létezik országos vagy ágazati 

kódrendszer, akkor az alkalmazások 

ezek mindenkor érvényes változatát 

használják. 

Igen 

 

A rendszerek olyan üzemeltetési 

szupporttal rendelkezzenek, amely 

megfelelő helyszíni rendelkezésre állást 

is biztosít 

Igen 

 

Automatikus frissítési mechanizmus 

lokális szerverről 
Igen 

 

Minden alkalmazás legyen távolról 

menedzselhető 
Igen 

 

A betegazonosítási rendszer alkalmazói 

szoftverei legyenek gyártó szerint 

homogének. 
Igen 

 



 

 

 

II. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai és Rehabilitációs 

Osztály, – Dénesfa  

 

A projekt keretében a kórház Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztálya bevonásával egységes 

betegazonosító és nyomon követő rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb 

mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt FŐNIX-Pro medikai és ápolási 

rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba. 

Az integrációtól minimálisan elvárt feltételek: 

• a betegazonosítás során használt egyedi azonosítók a HIS rendszerben levő ellátási 

esetekhez legyenek rendelve, 

• a releváns folyamatokat kiszolgáló HIS modulok a megfelelő azonosítót alkalmazzák az 

azonosítás támogatására, 

• a HIS rendszer támogassa az azonosítók egyediségének biztosítását, 

• az adott beteg azonosítója a HIS rendszer felhasználója számára kerüljön megjelenítésre 

az érintett folyamatokban, tegye lehetővé a beteg azonosítást az azonosító alapján, 

• az azonosítás ténye és adatai kerüljenek naplózásra, 

• a HIS rendszer támogassa az azonosítás gyakoriságára és eredményességére vonatkozó 

indikátorok szolgáltatását. 

Az intézmény osztályára felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra 

kifejlesztett karkötőket kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők, fertőtleníthető 

felülettel rendelkeznek és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára. 

A karkötőket a betegfelvétel során fogják megkapni a fekvőbetegek. Minden karkötőnek 

rendelkeznie kell egy egyedi ellátási azonosítóval, amely azonosító a HIS rendszer 

adatbázisában is összerendelésre kell kerülnie az adott esettel. 

A nyomon követő rendszerrel szembeni elvárások: 

- azonnali helyzet meghatározás,  

- épület elhagyás esetén riasztás,  

- kétirányú kommunikáció,  

- RF adatkommunikáció,  

- nővérhívás pánik gomb használatával, 

- mobil informatikai eszköz (pl.: tablet) használatának biztosítása a nővéreknek. 

További elvárás, hogy az intézmény parkjában elhelyezkedő tó védőtávolságon belüli 

megközelítésének esetén, a nyomon követő rendszer riassza a nővéreket és azonosítsa a 

beteget.  



 

 

Mennyiségi követelmények 

 

 

 

 

 

 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver:   

Gyártó:   

Típus:   

AIO konfiguráció Igen  

Intel® Core i5 processzor  Igen  

Processzor órajele min. 2,3GHz Igen, kérjük megadni!  

Operatív memória min. 8 GB DDR4 Igen, kérjük megadni!  

Belső háttértár: legalább 1TB HDD és 

min. 240 GB SSD 
Igen, kérjük megadni! 

 

Rádiós billentyűzet (HU) és egér  Igen  

Vezeték nélküli hálózat min. WiFi b/g/n Igen, kérjük megadni!  

Min. 1x Gigabit LAN Igen, kérjük megadni!  

Webkamera Igen  

Optikai meghajtó DVD SuperMulti Igen  

USB csatlakozók legalább 2xUSB2.0 és 

2xUSB3.0   
Igen, kérjük megadni! 

 

Képernyőméret legalább 20,0” Igen, kérjük megadni!  

Felbontás min. 1920x1080 Igen, kérjük megadni!  

Operációs rendszer Windows 10 Pro  

Képes legyen futtatni a beteg nyomon 

követő rendszer kliens szoftverét, és a 

HIS rendszert is. 
Igen 

 

 

Tételszám Megnevezés Mennyiség 

1. Számítógép konfiguráció asztali 1 db 

2. Nővérhívó szoftver 1 db 

3. Szoftverlicence 100 db 

4. RTLS RF Router 16 db 

5. Segélykérő jeladó karkötő, műanyag szíjjal 100 db 

6. Fém óraszíj 20 db 

7. Levétel ellen védett csat a karkötő szíjára 20 db 

8. Speciális szerszám a csat bontásához 1 db 

9. Nővérpultba kijelző tábla PC 4 db 

10. Wifi  pszihiátrián 2 db 

11. Wifi kültéren 1 db 

12. Switch 24/POE 4 db 

13. Kábelezés 36 végponthoz 1 db 

14. Földkábel fektetés 175 m 1 db 

15. Villanyoszlop állítás 1 db 



 

 

Beteg nyomon követésre alkalmas nővérhívó szoftver: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Gyártó:   

Típus:   

Nővérhívások megjelenítése Igen  

Nővérhívások nyugtázása Igen  

Közvetítés az Android eszközök felé Igen  

Közvetítés Windows rendszerű 

számítógépre 
Igen 

 

 

RTLS RF Router: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Gyártó:   

Típus:   

Azonosítás 1-6m hatósugáron belül 

(állítható) 
Igen 

 

Ajtóvezérlés Igen  

Sorompóvezérlés Igen  

Ethernet kommunikációs interfész Igen  

PoE tápellátás Igen  

 

Segélykérő jeladó karkötő, műanyagszíjjal: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Gyártó:   

Típus:   

Műanyag szíjjal szerelt Igen  

Könnyen hordozható Igen  

Hermetikusan zárt, ütésálló, 

fertőtleníthető ház 
Igen 

 

Távoli olvasás lehetősége Igen  

NFC adatkommunikáció   

RF adatkommunikáció   

Beépített akkumulátor   

Hosszú készenléti idő egy 

akkumulátorral, max. évenkénti egy 

alkalommal történő csere 
Igen, kérjük megadni! 

 

IP67 szabvány megfelelés   

IP67 megtartása mellett történő töltési 

megoldás 
 

 

 



 

 

Fém óraszíj: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Gyártó:   

Típus:   

Levétel ellen (illetéktelen eltávolítás 

ellen) védett csattal szerelt 
Igen 

 

Szabadkézzel nem bontható Igen  

Speciális szerszám a csat bontásához Igen  

Mechanikai hatásoknak ellenáll Igen  

Speciális szerszám a csat bontásához Igen  

 

Nővérpultba kijelző tábla PC: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Hardver: 

Gyártó:  

Típus  

Operációs rendszer: Android Igen  

Képernyő átló: min. 8" Igen, kérjük megadni!  

Kijelző felbontás: 1280 * 800 pixel Igen, kérjük megadni!  

Memória : legalább 2 GB Igen, kérjük megadni!  

Háttértár: legalább 16 GB Igen, kérjük megadni!  

Wi-Fi protokoll : legalább 802.11n 

szabvány 
Igen, kérjük megadni! 

 

Bluetooth Igen  

GPS Igen  

USB csatlakozó Igen  

Kártyaolvasó Igen  

Előlapi kamera Igen  

Hátlapi kamera Igen  

Súly: max. 400g  

 
Igen, kérjük megadni! 

 

 

Rendszerrel szembeni elvárások: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Azonnali helyzet meghatározás Igen  

Épület elhagyás esetén riasztás Igen  

Kétirányú kommunikáció Igen  

RF adatkommunikáció Igen  

Nővérhívás pánik gomb használatával Igen  



 

 

Az intézmény parkjában elhelyezkedő tó 

védőtávolságon belüli megközelítésének 

esetén, a nyomon követő rendszer 

riassza a nővéreket és azonosítsa a 

beteget 

Igen 

 

 

HIS rendszerintegráció során kezelendő adatkör: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

Név Igen  

Születési hely, idő Igen  

Anyja neve Igen  

TAJ szám Igen  

Lakcím Igen  

Szobaszám Igen  

Kezelő orvos neve   

Kórtörténet   

 

Adatkommunikációhoz szükséges hálózati feltételek: 

Paraméter Követelmény 
Megajánlott 

paraméter 

A szerver szoftverek paraméterezése a 

vállalkozó által biztosított szerverre 

és/vagy felügyelő munkaállomásra 

távoli munkavégzéssel 

Igen 

 

Android szoftverfejlesztés az NFC 

azonosításhoz 
Igen 

 

HIS illesztés Igen  

Kiépülő hálózatot min. Cat.5E 

minőségben 
Igen, kérjük megadni! 

 

A hálózat végződtetése külön 12U 

magasságú, 500mm mély fali rack-ben 

történjen meg RJ45-ös patchsávon 

 

Igen 

 

A végpontok UTP aljzattal ellátottak 

legyenek 
Igen 

 

A hálózat kiépítést követően az épületen 

okozott sérülések helyreállítása 
Igen 

 

A végpontokon elhelyezett 

rádiófrekvenciás eszközök és wifi access 

pointok (AP-k) tápellátását a központi 

switch-ről  kell biztosítani 

Igen 

 

Az aktív eszközök szünetmentes 

áramellátását biztosítani kell 
Igen 

 

Az AP-kat a végpontokon a kiépített Igen  



 

 

hálózatra, a rackben a switch-rekre rá 

kell patch-elni 

A 3db nővérpult elérését WiFi hálózaton 

kell biztosítani 
Igen 

 

A kiépített WiFi eszközök legyenek 

képesek a riasztásokat a nővérek 

részére átadni (A 802.1 a/b/g/n/ac 

szabvány szerinti működés az elvárt) 

 

 

Elvárás minden eszköz 

távmenedzselhetősége 
 

 

Elvárt a rendszeres karbantartás és 

szerviz 
 

 

Elvárt a legalább évi 95% feletti 

üzemidő biztosítása 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PÉNZÜGYI AJÁNLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár* 

 

Tételszám Megnevezés Mennyiség 
Nettó db ár 

(Ft) 

Nettó összár 

(Ft) 

Áfa kulcs 

(%) 

Bruttó összár 

(Ft) 

1.  
Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet a 

szükséges alkalmazói szoftverekkel 
4 db 

    

2.  
Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” 

eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel 
20 db 

    

3.  
Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű 

munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel 
11 db 

    

4.  Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére 11 db     

5.  Betegazonosító karszalag nyomtató 4 db     

6.  Betegazonosító karszalag 10000 db     

7.  Központi betegazonosító rendszer-szoftver 1 db     

8.  HIS integráció 1 db 4.800.000 4.800.000 27 % 6.096.000 Ft 

9.  Egyéb**      

 Összesen  -  

 

*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell megrendelt hardverek és a hozzájuk rendelt szoftverek leszállítását a telepítési helyre, annak beüzemelését és az 

alkalmazók számára történő betanítását. 

 

**Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül 

- a működtető személyzet folyamatos képzését 

- a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő anyagköltséggel együtt 

- a 95 % feletti üzemidő biztosítását 

- magyar nyelvű szervizhátteret 



 

 

- 7/24-es rendelkezésre állást 

- a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést 

- teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást 

- a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását 

Fentieknek megfelelően a tábla egyéb sora megfelelő számban bővíthető pontos megnevezéssel. A megadott sorok nem összevonatóak, kitöltésük 

kötelező.  

 

 

II. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály, – Dénesfa  

 

Tételszám Megnevezés Mennyiség 
Nettó db ár 

(Ft) 

Nettó összár 

(Ft) 

Áfa kulcs (%) Bruttó összár 

(Ft) 

1. Számítógép konfiguráció asztali 1 db     

2. Nővérhívó szoftver 1 db     

3. Szoftverlicence 100 db     

4. RTLS RF Router 16 db     

5. 
Segélykérő jeladó karkötő, műanyag 

szíjjal 
100 db 

    

6. Fém óraszíj 20 db     

7. Levétel ellen védett csat a karkötő szíjára 20 db     

8. Speciális szerszám a csat bontásához 1 db     

9. Nővérpultba kijelző tábla PC 4 db     

10. Wifi  pszihiátrián 2 db     

11. Wifi kültéren 1 db     

12. Switch 24/POE 4 db     



 

 

 

*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell megrendelt hardverek és a hozzájuk rendelt szoftverek leszállítását a telepítési helyre, annak beüzemelését és az 

alkalmazók számára történő betanítását. 

**Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül 

- a működtető személyzet folyamatos képzését 

- a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő anyagköltséggel együtt 

- a 95 % feletti üzemidő biztosítását 

- magyar nyelvű szervizhátteret 

- 7/24-es rendelkezésre állást 

- a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést 

- teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást 

- a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását 

Fentieknek megfelelően a tábla egyéb sora megfelelő számban bővíthető pontos megnevezéssel. A megadott sorok nem összevonatóak, kitöltésük 

kötelező.  

 

 

 

 

 

13. Kábelezés 36 végponthoz 1 db     

14. Földkábel fektetés 175 m 1 db     

15. Villanyoszlop állítás 1 db     

     16. HIS integráció 1 db 960.000 960.000 27 % 1.219.200 

     17. Egyéb**      

 Összesen    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.) 

bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000 

adószáma: 15367307-2-08, 

képviseletében eljár Dr. Benedek Zoltán főigazgató, 

továbbiakban mint Vevő, 

 

másrészről   neve:  

székhelye:  

cégjegyzék száma:  

bankszámla száma:  

adószáma:  

képviseletében eljár  

továbbiakban mint Eladó 

 

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint. 

 

 

Preambulum 

Vevő a Kbt. 117. §-a alapján saját beszerzési szabályok alkalmazásával bonyolította le 

„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer 

Sándor Kórház-Rendelőintézet részére EFOP-2.2.18-17-2017-00066” tárgyú beszerzési 

eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, 

mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével/résznyertesével köti 

meg a szerződést. 

 

1. A szerződés tárgya, mennyisége 

1.1. Szerződés tárgya, mennyisége:  

1. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, 

Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár: Az 1. sz. melléklet szerinti 

hardverek és szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

szállítása, biztosítása. 

2. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály – 

Dénesfa: A 2. sz. melléklet szerinti hardverek és szoftverek és a hozzájuk 

kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások szállítása, biztosítása. 

1.2. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal a 

szerződés 1. és 2. sz. mellékletében részletezett hardverek és szoftverek 

szállítására, beüzemelésére, a kezelőszemélyzet betanítására és a rendszer 5 éven 

keresztül történő fenntartására.  

 

 

 

 



 

 

2. Megrendelés és annak teljesítése  

2.1. Eladó az 1. pontban írt hardvereket és szoftvereket 2018. október hó 10. napjáig a 

Vevő részére leszállítja, üzembe helyezi és a kezelőszemélyzetet betanítja. Az 

üzembe helyezésről és üzempróbáról felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel.  

2.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt elvégzi a 

rendszerek teljes, díjmentes szervizelését, szükséges javítását alkatrész 

biztosításával, továbbá az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül 

- a működtető személyzet folyamatos képzését 

- a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő 

anyagköltséggel együtt 

- a 95 % feletti üzemidő biztosítását 

- magyar nyelvű szervizhátteret 

- 7/24-es rendelkezésre állást 

- a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést 

- teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos 

működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást 

- a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, 

szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását. 

 

3. A teljesítés helye  

3.1. I.rész:9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10. Mozgásszervi Rehabilitációs 

Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály 

3.2. II.rész: 9365 Dénesfa, Fő u. 19. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 

 

4. Szerződéses érték 

4.1. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg:  

I.rész:  nettó…………………........ Ft + .... % Áfa, azaz bruttó…………………………….. Ft 

II.rész: nettó……………………… Ft + .... % Áfa, azaz bruttó…………………………….. Ft 

4.2. A 4.1. pontban írt ár magában foglalja az 1. és 2. sz. mellékletben írt, valamint az 1.2 

pontban írt fenntartás összes költségét is. 

 

5. Fizetési feltételek, fizetési határidő 

5.1. Eladó előlegre, részszámla benyújtására nem jogosult. 

5.2. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés 

megtagadásáról az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni.  

5.3. Vevő a teljesítés ellenértékét az Eladó által kiállított, a Vevő által leigazolt számla – 

melynek melléklete a próbaüzemi jegyzőkönyv is - kézhezvételét követő 30 napon 

belül a Kbt. 135. §, a Ptk. 6:130 §, valamint az Art. 36/A. § figyelembe vételével 

átutalással egyenlíti ki.  

5.4. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Vevő számláját a számlavezető bankja 

megterhelte.  

5.5. Az Eladó számlavezetője: ……………………………………………………………………………………. 

Számlaszáma: …………………………………………………………………………………………………….. 

5.6. Vevőnek benyújtott számla késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult késedelmi 

kamatot felszámítani, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti. 



 

 

Vevő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig 

arányosan köteles megfizetni.  

5.7. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követeléseket számíthatja be.  

 

6. Az Eladó jogai és kötelezettségei 

6.1. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az 1.1. pontban írt hardvereknek és 

szoftvereknek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.  

6.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben 

való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.  

6.3.  Eladó köteles a szállított eszközök magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóját 

Vevőnek átadni. 

6.4. Az Eladó a szerződés hatálya alatt a szállított eszközökhöz tartozó karbantartását, 

szervízelését, és alkatrész ellátását, továbbá a 2.2. pont szerinti kiegészítő 

szolgáltatások biztosítását – kivéve a szakszerűtlen kezelés által okozott károk 

helyreállítását – térítésmentesen biztosítja.   

 

7. A Vevő jogai és kötelezettségei 

7.1. A Vevő köteles az Eladó részére biztosítani, hogy munkanapokon munkaidőben a 

vállalt karbantartást, javítást elvégezhesse.  

 

8. Alvállalkozó igénybe vétele 

8.1. Eladó a szerződés teljesítésének biztosítása céljából a HIS integráció elvégzésére 

alvállalkozót vesz igénybe.  

Az alvállalkozó neve: Béker-Soft Informatikai Kft. 

Címe: 1184 Budapest, Hengersor u. 73. 

Elérhetősége: farkass@bsi.hu 

8.2. Eladó köteles a 8.1. pontban írtakon túl minden további alvállalkozóját – a 

szerződés időtartama alatt – előzetesen Vevőnek bejelenteni és egyidejűleg 

nyilatkozni, mely szerint a megjelölt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 

9. Szerződés biztosítékai 

9.1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési 

kötelezettségben állapodnak meg. 

9.2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan 

- késedelmesen teljesít, 

- a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul. 

9.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

- Késedelem esetére kikötött kötbér: A nyertes ajánlattevőnek felróható okból 

történő késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. 

A késedelmi kötbér mértéke legalább a nettó szerződéses ár 0,5 %-a/naptári 

nap (ajánlattevő ajánlata szerint). A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 

naptári nap. 

Ajánlattevő a fenti összegtől eltérő magasabb összegű kötbér fizetési 

kötelezettséget is vállalhat ajánlatában. 
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 A nyertes ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem 

mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, 

ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a nyertes 

ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 

- A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés 

teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul vagy a nyertes 

Ajánlattevő a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben 

az esetben Ajánlatkérő nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %-ának 

megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.  

9.4. Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerint 

meghatározott mértékű kamat.  

 

10. Szerződés hatályba lépése és felmondása 

10.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés – 

figyelemmel a fenntartásra vállalt 5 éves időtartamra – 2023. október hó 10 napján 

szűnik meg.  

10.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. 

A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.  

Azonnali hatályú felmondásnak minősül a Vevő részéről, ha 

- az Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint; 

- az Eladó nem minősül átlátható szervezetnek; 

- a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az eladó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Azonnali hatályú felmondásnak minősül mindkét fél részéről, ha a felek az 

árváltozás mértékében megállapodni nem tudnak. 

10.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó 

elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.  

10.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben. 

 

11. Egyéb feltételek 

11.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi 

vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: 

magyar.  

11.2. Eladó vállalja, hogy a számára hozzáférhetővé vált adatokat titkosan kezeli és 

azokat harmadik fél részére nem adja át. Eladó az adatokat nem publikálhatja és 

azokat semmilyen céllal nem használhatja fel.  

Vevő vállalja, hogy a számára hozzáférhetővé váló adatokat titkosan kezeli, azokat 

nem változtatja meg és harmadik fél részére nem adja át.  



 

 

A szerződésben foglaltak üzleti titoknak minősülnek, a benne szereplő adatok 

nyilvánosságra hozatala csak a felek előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

lehetséges. 

11.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, 

vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés 

elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes 

kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen 

szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében 

állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, 

tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a 

másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon 

belül értesíteni. 

11.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-

ában meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.  

11.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő 

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti; 

- a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.  

11.6. Kapcsolattartás 

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy és annak elérhetősége:  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy és annak elérhetősége:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba 

bárki betekinthet. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) 

pontja alapján közzéteszi.  

11.8. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 

2 példány a Vevőt illeti. 

 

12. Eljáró bíróság, alkalmazott jog 

11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik 

békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a 

Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a 

pertárgy értékétől függően. 

11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a 

Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény). 

 

 



 

 

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

 

Melléklet:  

1. sz. melléklet: Szakmai ajánlat I.rész 

2. sz. melléklet: Szakmai ajánlat II.rész 

3. sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat 

 


