A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja folytán alkalmazandó 98. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
"ESRI ArcGIS" licencek és szolgáltatások 0218
„„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a
meglevők frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt
azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001 projekt
azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű
projekt és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú,
„Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében”

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

A.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

0.

A felhívásban közölt feltételek folytatása

0.1.

A felhívás III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasság pont „Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:” alpontjának
folytatása:
 Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt
igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
 A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani.
 Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra
alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
 Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani
(Kr. 13. §).

0.2.

A felhívás „III.1.4) A szerződés biztosítékai:” pontjának teljes leírása
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesít.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, az Ajánlatkérő kötbérre jogosult az alábbiak szerint.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, amennyiben a teljesítés olyan
okból késedelmes, melyért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 1% / naptári nap, minden
késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a
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késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 20%-a lehet. Amennyiben a kötbér eléri a
maximális mértékét, ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, nyertes ajánlattevőt
meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a szerződés teljesítése a
nyertes ajánlattevőnek felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a nyertes
ajánlattevő jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a
szerződéses ellenérték (kötbéralap) 20 %-a.
A kötbérekre vonatkozó általános rendelkezések:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
Kötbérekre vonatkozóan a Ptk. 6:187 § rendelkezései is irányadók.

0.3.

A felhívás „III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:” pontjának teljes leírása
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítése a jelen eljárást megindító felhívás II.2.12. pontja szerinti
meghatározott Európai Uniós forrásból támogatott projektek terhére a Kbt. 135. § (1), (5) és
(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított
30 naptári napon belül.
A szerződéshez kapcsolódó számlák kifizetése esetén irányadó a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet is.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben
nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítése után jogosult 3 db számla benyújtására a 4.
pontban meghatározott projektek szerinti bontásban.
A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb
hatályos jogszabályi előírásoknak.
A 4. pontban meghatározott teljesítési mennyiségek szerint külön-külön kell számlát
kiállítani a 4. pontban meghatározott projektenként külön-külön, mely számlákon fel kell
tüntetni a projekt azonosítószámát és a projekt pontos nevét, azaz:
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer
szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt,
EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati
fejlesztések” elnevezésű projekt,
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű
projekt.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó
Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Nyertes ajánlattevő számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti
szabály érvényesül a Felek viszonylatában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 41. § (6)
bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül
átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes
ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást
haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérő irányában.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

0.4.

A felhívás „V.3) További információk” pontjának teljes leírása

1. Az ajánlat benyújtásával, összeállításával kapcsolatban felmerült bármilyen nemű költség az
ajánlattevőt terheli.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban
van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 13. § szakasza alapján az ajánlatevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

által megküldött igazolást. Ajánlattevő a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
is csatolja be az ajánlatába.
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, mely
tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre
kerülnek.
A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell
jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar
nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében
vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles
magyar nyelvű fordítást vagy felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az
ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben
megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvre lefordított iratot vizsgálja.
Az eljárásban elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
A szerződés megkötése: Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést.
A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat elbírálásáról készített írásbeli
összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától számított harminc nappal
meghosszabbodik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően az
ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama
alatt köteles megkötni.
A Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott
rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, amennyiben a Kbt. 152. §
(3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem él a jogorvoslati
eljárás megindításának jogával, tekintettel arra, hogy a jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával indította
ajánlatkérő.
Irányadó idő és jog: Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a
közép-európai idő (CET) az irányadó. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény az irányadóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallum.
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10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró
személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró
személy képviseletre való jogosultsága; valamint
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy
két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az
aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt
dokumentum”).
11. Amennyiben az ajánlattevő, vagy a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági
társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti
(i) okiratot, mivel ez ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személynek (ide értve az egyéni
vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját
személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot. Az (ii) pont
vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, esetében az aláíró személy
vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási
címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. Amennyiben az
aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti
jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult
által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.
Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott
személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.
12. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is,
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus
úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el
hitelesítéssel.
13. Az ajánlatot elektronikus formában kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő
figyelmét, hogy a R.2.§ (1) bek. alapján nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, ajánlatuk, stb.
kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be, ezen kívül más módon nem.
14. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban benyújtandó dokumentumok – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. §-ában, valamint a Kbt. 138-139.
§-aiban foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő élni kíván az üzleti titokká nyilvánítás
lehetőségével, az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben
erre szolgáló funkciót alkalmazhatja.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. §
(1) bekezdés) (adott esetben). Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti
titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
16. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
6 / 38 oldal

ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumokban megjelölésre kerülnek azoknak
a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő
erre vonatkozóan tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
17. Az ajánlatban szereplő bármely érték, adat, forintra történő átszámítását Ajánlatkérő végzi.
A nem a kért pénznemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti
Bank által, az ajánlattételi felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok
képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró
ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.
18. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb három nappal kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt válaszadási
határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a Kbt. 56 § (2) bekezdés szerinti határidőben
megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat
módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján legalább
tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően ajánlatkérő köteles a Kbt. 137. § (2)
bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni.
20. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor be kell nyújtania az Áht. 41. § (6)
bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Ennek hiányában
nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem
teljesíthető kifizetés.
21. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadóak.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő rendelkezik a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF) saját hatáskörben történő közbeszerzési eljárás lefolytatására
vonatkozó jóváhagyásával. Amennyiben a KEF a beszerzés tárgyára vonatkozóan

keretszerződést vagy keretmegállapodást köt az ajánlattételi határidő után, úgy azt
Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
23. Ajánlatkérő csak nem módosítható fájlok benyújtását fogadja el. Az informatikai
követelményektől az ajánlattevő csak saját felelősségükre térhet el, és Ajánlatkérő a
Rendelet 11. § (2) és (3) bekezdését szükségszerűen alkalmazza.
24. Felhívjuk a gazdasági szereplő figyelmét, hogy az informatikai követelményektől az
ajánlattevő csak saját felelősségére térhet el, és Ajánlatkérő a Rendelet 11. § (2) és (3)
bekezdését szükségszerűen alkalmazza.
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Az eljárás

1.
1.1.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja folytán
alkalmazandó 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melynek keretében az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatot
benyújtani az Ajánlattevőtől.

1.2.

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. A Kbt.
vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a közbeszerzési
dokumentumok külön nem tesznek utalást.

1.3.

Az eljárás fajtája: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti uniós értékhatárt el nem érő, a Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indít, tekintettel arra, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető szerződés. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy
számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny
hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul
szűkítő módon határozta volna meg az Ajánlatkérő.

Ajánlatkérő a közbeszerzési
hozzáférhetővé teszi.
megnevezéssel.

dokumentumokat teljes terjedelmükben, elektronikus úton
Elérési útvonal: www.ekr.gov.hu „EKR000771412018”

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

2.

A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

2.1.

Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a
közbeszerzési eljárás tárgyát.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 4. pontjában meghatározta az eljárás tárgyát és
mennyiségét a következők szerint:

Közbeszerzés tárgya:
„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése

A közbeszerzés mennyisége:

EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú - „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt
Megnevezés
ArcGIS for Desktop Standard Single/Concurrent Use License
10.5

Mennyiség

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single/Concurrent Use

1 db
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License 10.5
ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single/Concurrent Use License
10.5
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single/Concurrent
Use License 10.5
ArcGIS Schematics for Desktop Single/Concurrent Use License
10.5
ArcGIS Data Interoperability for Desktop Single/Concurrent
Use License 10.5
Oktatás: ArcGIS for Desktop I: Bevezetés az ArcGIS-be

1 db
1 db
1 db
1 db
2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS for Desktop II: Eszközök és funkcionalitás

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS for Desktop III: Térbeli elemzések

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS Spatial Analyst for Desktop tanfolyam

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS 3D Analyst for Desktop tanfolyam

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop tanfolyam

1 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS Geoadatbázis építés

2 nap/ max 12 fő

EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú – „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések
című kiemelt projekt keretében” elnevezésű projekt
Megnevezés
Az NNK-ban jelenleg is használatban lévő ArcGIS (ESRI)
rendszerhez biztosított adatbázis vásárlása és frissítése
Adatbázis éves követési díj 5 évre, évente egyszeri frissítési
szolgáltatással
Oktatás: ArcGIS for Server felhasználói tanfolyam

Mennyiség
1 db

Oktatás: ArcGIS for Server: Konfigurálás és adminisztráció

2 nap/ max 12 fő

5 db
2 nap/ max 12 fő

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú - „Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt
Megnevezés
Upgarde ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to
four cores) License 10.5

Mennyiség

Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Standard License 10.5

1 db

Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Basic License 10.5

7 db

Upgrade ArcGIS Network Analyst License 10.5

1 db

Upgarde ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5
ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) Staging
Server 10.5

1 db
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ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop License 10.5

2 db
3 db

A részletes feladatleírást a „Műszaki leírás” tárgyú dokumentum tartalmazza.

3.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel

3.1.

Ajánlatkérő elérhetősége:
Neve:
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Székhelye\címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
A felhasználói oldal címe:
https://www.antsz.hu/portal/
https://kozbeszerzes.antsz.hu/

3.2.

Ajánlatkérő nevében eljáró (kapcsolattartó):
Kapcsolattartó:
Telefonszám:

E-mail cím:

Barabás Áron
+36 061-476-1100/6403-es mellék
barabas.aron@oki.antsz.hu

Az eljárás során további információ a kapcsolattartótól szerezhető be, 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 2.§. (1) bekezdésében
foglaltak alapján.
3.3.

A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
elérhetőségei:
Neve:
Lajstromszám:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Hegedűsné Dr. Hovánszki Tímea
00664
Nemzeti Népegészségügyi Központ,
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
+36-30-598-1195
hovanszki.timea@oki.antsz.hu

4.

Kiegészítő tájékoztatás

4.1.

Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az eljárást
megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal
kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban – a
kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum melyik
pontja, bekezdése stb.) –, a jelen közbeszerzési dokumentum 4.6. pontjában megjelölt
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elérhetőségen, az ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű határidőben megkeresheti az
Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az
Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az
Ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses
rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. közbeszerzési
dokumentumok 4.1 pont második bekezdés).
4.2.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, az ajánlattételi határidő lejárta előtt
ésszerű határidőben, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt három munkanappal.

4.3.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt válaszadási
határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

4.4.

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a Kbt. 56 (2) bekezdés szerinti határidőben
megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat
módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

4.5.

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

4.6.
4.7.

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő címen kérheti:
https://ekr.gov.hu/
Kérjük a Tisztelt Ajánlatevőt, hogy az EKR használatával kapcsolatos kérdéseiket,
hibabejelentéseiket a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. elérhetőségein tegyék fel, jelentsék
be.

5.

Tájékoztatás azon szervezetekről, melyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
teljesítés helye szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről

5.1.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. sz. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális
és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján a
következőkben tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
Ajánlattevő tájékoztatást kaphat az előzők szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését nem írja elő az
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a jelen pontban meghatározott követelményeknek.
Miniszterelnökség (1357 Budapest, Pf. 6.)
tel: +36-1-795-5000
email: erkeztetok@me.gov.hu
Munkajog:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum utca 17.)
Pénzügyminisztérium Munkajogi Ügyfélszolgálata:
tel: (1) 795-7977
email: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
Környezetvédelem:
11 / 38 oldal

ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
tel: +36 1 224 9100
email: orszagos@zoldhatosag.hu
Szociális kérdések:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám: +36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
tel: +36 1 795-1400
Nemzeti Népegészségügyi Központ
cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
tel: +36 1 476 1100, zöld szám: +36 80 204 264
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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B.

AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

6.

Az ajánlat formája

6.1.

Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

6.2.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az
ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való
részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan
adat, információ beszerzése, – amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses
kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az
Ajánlattevők feladata.

7.

Az ajánlat nyelve

7.1.

Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az
Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve
dokumentum nyelve a magyar. Ajánlatkérő nem teszi levetővé a magyar mellett más nyelv
használatát.

7.2.

Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Az idegen nyelven
benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és
tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az Ajánlattevő által készített
vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az Ajánlattevőnek
kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen
nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő a felelős. Az ajánlat
értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A felelős fordításról
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia szükséges, legalább a 8. számú
melléklet szerinti tartalommal.
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C.

AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

8.

Az ajánlat tartalma

8.1.

Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében iratmintákat és a
szerződéstervezet szövegét EKR-ben közzéteszi, az EKR-ben található közbeszerzési
dokumentumok tartalma tekintendő irányadónak. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem
mindenben ismétlik meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat. A közbeszerzési
dokumentumok az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Az eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén
a felhívásban szereplők tekintendők irányadónak.

8.2.

Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő
átszámítását Ajánlatkérő végzi. A nem a kért pénznemben rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlattételi felhívás megküldésének
napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye
szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.

9.

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatnak – lehetőség szerint az alábbi sorrendben – tartalmaznia kell az alábbi
dokumentumokat:
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Nyilatkozat az alvállalkozókról
Nyilatkozat a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (nem kötelező, csak ajánlattevő döntése
esetén csatolandó)
Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben)
Üzleti titok körének meghatározása (adott esetben)

10.

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok részletezése

10.1. Tartalomjegyzék
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A tartalomjegyzéket oldalszámozással kell ellátni, amely teljes részletességgel mutatja,
hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges
hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel
kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni.
10.2. Felolvasólap
A felolvasólapot a jelen dokumentáció 1. számú melléklete szerint kitöltve kell az
ajánlathoz csatolni.
A felolvasólapban meg kell adni Ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét),
cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös
ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a
cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult
személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak
az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor
figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen
elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.
A felolvasólapon meg kell adni továbbá az összesített nettó ajánlati árat.
10.3. Kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat
Az Ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell
nyújtania a jelen dokumentáció 2. és mellékletének megfelelő tartalmú, kizáró okok fenn
nem állásáról szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból a gazdasági szereplőt, ha a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
10.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról
Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie
a.

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,

b.

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat,

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevő az
ajánlatában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozó nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá. Ha az Ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, az adott rész törlésével,
kihúzással, vagy szövegesen kell jelezni.
Az alvállalkozókra vonatkozóan a 3. számú és 6. számú mellékletének megfelelő tartalmú
nyilatkozat ajánlatban csatolása szükséges.
10.5. Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről és arról, hogy el nem bírált változásbejegyzési
kérelem benyújtásra került-e
Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e, a
4. számú mellékletnek megfelelő tartalmú nyilatkozattal. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
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kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő a
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be ajánlatába.
10.6. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és bekezdése szerint
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (2) és bekezdése szerinti nyilatkozatokat az 5. számú mellékletnek megfelelő
tartalommal szükséges az ajánlatba becsatolni.
10.7. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
Az Ajánlattevő, alvállalkozója részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a
cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják,
az ajánlatban szereplő egy dokumentumot aláírnak, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást is csatolni kell.
10.8. Üzleti titok körének meghatározása
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: (Kbt. 44. §
(2) bek.)
a)

azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c)

az Ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,

d)

az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e)

ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az Ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3)
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
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Ajánlattevő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem
tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során
a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás
keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést közzétenni.
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatának egyes részeit üzleti titoknak nyilvánítja, abban az
esetben az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az üzleti titokra vonatkozó
nyilatkozatát a 8. számú mellékletnek megfelelő tartalommal kérjük benyújtani. Felhívjuk
ajánlattevő figyelmét, hogy nem elegendő az ajánlat egyes részeit üzleti titoknak
nyilvánítani és arról nyilatkozni, az üzleti titokká nyilvánítás indokolását is csatolni kell az
ajánlathoz.
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ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

D.
11.

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelési szempont(ok)

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés
a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli.

18 / 38 oldal
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EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

MELLÉKLETEK
1.sz. melléklet:
FELOLVASÓLAP
2.sz. melléklet:
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
3.sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL
4.sz. melléklet:
NYILATKOZAT A CÉGKIVONAT LETÖLTHETŐSÉGÉRŐL ÉS ARRÓL, HOGY EL
NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSRA KERÜLT-E
5.sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) ÉS BEKEZDÉSE SZERINT
6.sz melléklet
NYILATKOZATA KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT
Ajánlattételhez felhasználható nyilatkozatminták
7.számú melléklet:
NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL (ADOTT ESETBEN)
8. számú melléklet:
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL (ADOTT ESETBEN)
9. számú melléklet:
MEGHATALMAZÁS MINTA
KÜLÖN MELLÉKLETBEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK
MŰSZAKI LEÍRÁS
SZERZŐDÉS-TERVEZET
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ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
„„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése az
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer
szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001 projekt
azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi
irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében”

EKR-űrlap
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EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

2. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult
személy az „„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők
frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001
projekt azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben
nem állnak fenn / fennállnak1
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)
pontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok.

Kelt: ………………, 2018. ……………. hó …… nap
……………………………..
cégszerű aláírás

1

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
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EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
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funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

3. számú melléklet
Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont)
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult
személy az „„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők
frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001
projekt azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés teljesítése során alvállalkozót
igénybe kíván / nem kíván igénybe2
venni.
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk a közbeszerzés következő részeinek
teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzés részei

Alvállalkozók neve és székhelye
(amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert)

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt alvállalkozók nem tartoznak az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
Kelt: ………………, 2018. ……………. hó …… nap
……………………………..
cégszerű aláírás

2

megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
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EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
EFOP 196-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási
funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

4.számú melléklet
Nyilatkozat
a cégkivonat letölthetőségéről és arról, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem
benyújtásra került-e
EKR-űrlap
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elnevezésű projektek keretében

5.számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és bekezdése szerint
EKR-űrlap
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funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

6.számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint

EKR-űrlap
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EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
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funkcióinak megújítása”
elnevezésű projektek keretében

Ajánlattételhez felhasználható nyilatkozatminták
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL3

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult
személy az „„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők
frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001
projekt azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős
fordításának4 tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben
megegyezik.

Kelt: ………………, 2018. ……………. hó …… nap
……………………………..
cégszerű aláírás

3 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem
hiteles fordítással nyújtotta be.
4 A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és
tartalmáért is az ajánlattevő a felelős.
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL5
„„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése az
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer
szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001 projekt
azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi
irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult
személy az „„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők
frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001
projekt azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot
tartalmaz / nem tartalmaz6
Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra
hozatalát megtiltom:

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. Az üzleti titkot
tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az alábbiak7:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Kelt: ………………, 2018. ……………. hó …… nap

……………………………..
cégszerű aláírás

Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlat üzleti titkot tartalmaz
megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
7 A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges.
5
6
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9. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
(minta)

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………………………………
(székhely: ………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő képviselője
ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …)
és ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …..), hogy az „„ESRI
ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése az EFOP-1.8.0VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001 projekt azonosítószámú,
„Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és
közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban eljárva az ajánlatunkat/az ajánlattételhez kapcsolódó alábbi iratokat, nyilatkozatokat:
…………………………………….. aláírásukkal lássák el.
Keltezés

………………………………………

……………………………………………

Meghatalmazott

Meghatalmazott

………………………………………
Meghatalmazó
Tanúk:
……………………………………....

……………………………………………

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Szem ig, sz.

Szem. ig.sz.
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Műszaki leírás
„„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése az
EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt azonosítószámú, „Egészségügyi ellátórendszer
szakmai módszertani fejlesztése”elnevezésű projekt, az EFOP 196-16-2017-00001 projekt
azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosítószámú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi
irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében”
1

A Nemzeti Népegészségügyi Központ bemutatása

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2017. március 31-én jogutódlással megszűnt, így 2017. április
1-jétől Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) néven folytatta tevékenységét, amely 2018.
október 1-i névváltozás után Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).
Az OTH jogutódja az alábbi feladatok tekintetében az NNK:
a) európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat menedzsmentjével kapcsolatos
feladatai, továbbá
b) a munkaegészségügyi feladatai (a stratégiai és módszertani jellegű munkaegészségügyi feladatok
kivételével).
Az NNK népegészségügyi tevékenysége körében a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6.§-a
alapján az alábbi feladatokat látja el:
1. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatot végez, speciális, járványügyi jelentőséggel
rendelkező területeken diagnosztikai hátteret biztosít,
2. a baktériumok, vírusok és paraziták okozta zoonózisok és vektorok által terjesztett
megbetegedéseket azonosítja,
3. végzi a kórokozók molekuláris epidemiológiai vizsgálatát és az antibiotikum rezisztencia
surveillance tevékenységet,
4. minőségellenőrző országos körvizsgálatot szervez,
5. nemzeti kórokozó törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn,
6. országos járványügyi referencia és BSL 3-4 laboratóriumot működtet, különös tekintettel a
járványt okozó és bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozókra, ezen kórokozók diagnosztikai
képességének fenntartására,
7. végzi a kórokozók kimutatásához szükséges módszerek, tesztek, vészhelyzeti oltóanyagok
fejlesztését, oltóanyag-ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi feladatok ellátását, immunbiológiai
készítmények forgalomba hozatal előtti laboratóriumi bevizsgálását,
8. hazai járványügyi surveillance központként nemzetközi képviseletet lát el,
9. vizsgálja a környezettoxikológiai szempontból jelentős kockázatú környezeti szennyezőket,
10. vizsgálja az egészségkockázatot jelentő bel- és kültéri kémiai és biológiai levegő szennyezőket,
irányítja az aerobiológiai hálózatot, levegő mintavevő egységeket tart fenn és üzemeltet,
11. méri, vizsgálja az ivóvizet, az ivóvízzel érintkező anyagokat, fürdővizet, minden szennyezőre
kiterjedő közegészségügyi biztonsági laboratóriumot üzemeltet,
12. talajhigiénés tevékenységet lát el, vizsgálja és méri a talajszennyezőket, méri a talajkezelő
anyagok hatását, egészségügyi szempontból vizsgálja a hulladékokat, különös tekintettel az
egészségügyben keletkező hulladékokra,
13. vizsgálatokat végez a radioaktív hulladékok biztonságos tárolásának és elhelyezésének
érdekében, honvédelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködik,
14. vizsgálja és méri a lakossági, foglalkozási, orvosi, civilizációs és környezeti sugárterhelést és
ésszerű csökkentésének lehetőségeit, vizsgálja és nyomon követi a természetben található
radioaktív anyagok felhasználását, továbbá azok bedúsulását eredményező ipari folyamatokat;
ellenőrző méréseket végez a felszíni vizek magyarországi szakaszain, ha azok lakossági ivóvízként
vagy az élelmiszergyártás során technológiai vízként kerülnek hasznosításra,
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15. az ország egész területén végzi a nem-ionizáló sugárzás lakossági és munkahelyi expozícióinak
mérését,
16. nyomon követi a szabadban a természetes külső sugárterhelés alakulását és ennek érdekében
országos lefedettségű környezeti termolumineszcens dozimetriai (TLD) hálózatot működtet,
17. foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátási tevékenységet végez, melynek keretében
járóbeteg-szakrendeléseket működtet,
18. végzi a behívott, illetve foglalkozási betegség gyanújával beutalt betegek szakvizsgálatát és
ellátását, bejelenti a foglalkozási megbetegedéseket és elbírálja a megbetegedések foglalkozási
eredetét, valamint a fokozott expozíciós eseteket, végzi a bejelentésekkel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat, a foglalkozási betegségeket véleményező bizottságokat működteti,
19. végzi a jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi
az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a szakmai és személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe
utalt feladatokat és elbírálja az egészségügyi dolgozók egészségi alkalmasságát első és
másodfokon, továbbá végzi másodfokon a tanulók beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági
vizsgálatát,
20. II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez,
21. ellátja a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági elbírálásával kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat,
22. ellátja a munkahigiéné és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós
vizsgálatokhoz tartozó referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése,
véleményezése, minőségbiztosítása),
23. ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával
kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,
24. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott
expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály
alapján véleményt ad,
25. működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot,
26. végzi a dolgozók, munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését,
kockázatbecslését,
27. végzi a környezeti és közlekedési zaj és környezeti rezgés vizsgálatát,
28. végzi a környezeti és munkahelyi infra- és ultrahangméréseket,
29. végzi a munkahelyek és a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát,
30. vizsgáló laboratóriumot működtet, melynek keretében monitorozza a munkahelyi és környezeti
tényezőket, a vegyi anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását
végzi,
31. ellátja a munkaegészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó
ellenőrző és módszertani kutató-fejlesztő tevékenységet,
32. ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat,
33. végzi a célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi
laboratóriumot működtet,
34. bio-dozimetriai eljárásokkal felméri a sugársérült személyek által elszenvedett sugárdózisokat,
35. elvégzi az új orvosi röntgenberendezések alkalmazás előtti átvételi vizsgálatát, valamint a
radioaktív anyagot tartalmazó, vagy ionizáló és nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések,
készülékek és védőeszközök vizsgálatát,
36. * az európai uniós forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában és a
fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartásában részt vesz,
37. ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés - ennek részeként a szervezett lakossági
szűrések - területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek
keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő
szolgáltatásokhoz,
38. ellátja a populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a lakosság
egészségi állapotának és az azt befolyásoló kockázati tényezőknek az alakulását, valamint
javaslatot tesz az egészségkockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekre, programokra,
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39. végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára a közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a
lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra,
40. üzemelteti a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a miniszter által vezetett
minisztérium népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai
rendszereket,
41. biztosítja a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéne területén az akkreditált szakorvosi
képzőhelyként való működést,
42. beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a
kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja,
43. népegészségügyi szűrővizsgálatokat végez.
2

Jogszabályi háttér

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 16/A. §
„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a területi védőnői ellátásról szóló miniszteri
rendeletben és a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatai keretében a védőnő a lakossági célzott szűrővizsgálat, valamint
népegészségügyi szűrővizsgálat szervezése érdekében – a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja,
valamint a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból – a szűrővizsgálat megszervezésének
lezárásáig kezelheti a szűrővizsgálat célcsoportjába tartozó személyeknek a szűrővizsgálat
megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatait.”
(4) A (2) bekezdés szerinti célból történő adatkezelés érdekében a szűrővizsgálatot végző
egészségügyi szolgáltató a szűrővizsgálaton részt vett személy személyazonosító adatait és a
szűrővizsgálatra vonatkozó egészségügyi adatait, valamint a szűrővizsgálat időpontját továbbítja az
egészségügyi államigazgatási szerv részére.
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
1. § (1) A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a
továbbiakban:
kormányhivatal)
népegészségügyi
feladatköreivel
összefüggésben
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az
egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei
gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos
közreműködik.
2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében
c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat
cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés,
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem
fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,
d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet
működtetésével összefüggő feladatokat.
3 A beszerzendő termékek bemutatása
Az ArcGIS program egy olyan térinformatikai rendszer, melyet a különböző felhasználói
szintekhez alakítottak. Az ArcGIS Desktop alapvetően vektor-térképek kezelésére készült, de
raszteres adatok kezelését sem zárja ki. A programban feature a neve a térképen ábrázolható, és
tovább már nem bontható objektumnak. A program által kezelt pont, vonal vagy terület, tehát
feature néven jelenik meg. Az objektumokhoz tartozó tulajdonságokat attribútumoknak (attribute)
nevezi.
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A szoftver táblázatokat és térképeket kezel. Többféle adatformátum beolvasására és kezelésére
alkalmas. Saját file formátuma az ún. shape file, mely három eltérő célú és ennek megfelelően
eltérő kiterjesztésű (.shp, .shx, .dbf), de azonos nevű file-t fog csokorba.
 Feature.shp – a feature-ök koordinátáit hordozza
 Feature.shx – index file a geometriai rekordokhoz
 Feature.dbf – az attribútomokat tartalmazza
A program használata során a felhasználni kívánt adatokat kétféleképpen jelölhetjük meg: vagy
térképi réteg (layer) vagy feature class. A layer azonban csak referenciaként szolgál, vagyis az az
adatbázisra és a megjelenítésre vonatkozó információkat tartalmazza.
A térképi rétegek (layerek) összesége alkot egy térképdokumentumot (map document). Itt a rétegek
egymáshoz képest rendszerbe foglaltan helyezkednek el.
A programcsomagot az ESRI Magyarország Kft forgalmazza. Honlapjuk: http://www.esrihu.hu/ A
következőkben olvasható tájékoztató a honlapjukról származik, és azokat az információkat
tartalmazza, melyeket a cég 2011 tavaszán közzé tett.
Az ArcGIS Desktop az ArcGIS térinformatikai termékcsalád része. A szoftvercsalád az
alapfeladatokon túl - téradatok kezelése és térképen való ábrázolása - teljes eszköztárat kínál ahhoz,
hogy adatait hatékonyan menedzselje, más IT rendszerekkel integrálja, összetett elemzéseket
végezzen, modellezzen, az eredményeket pedig professzionális térképeken jelenítse meg és
automatizálja szervezete operatív folyamatait.
Az ArcGIS Desktop három különböző licensz szinten érhető el, mely szintek, igazodva az eltérő
felhasználói igényekhez, egyre bővülő funkcionalitást kínálnak a téradatok kezelése terén. A
kiindulási szintet az ArcView jelenti, mely valamennyi alapvető téradatkezelési funkciót tartalmaz.
Az eggyel magasabb ArcEditor szint számos összetett szerkesztési funkcióval bővül és lehetővé
teszi a konkurens szerkesztést. A legbővebb funkcionalitást - összetett térbeli elemzések, kiterjedt
adatkezelési műveletek, a professzionális térképkészítést segítő számos segédeszköz - az ArcInfo
képviseli.
A szakágspecifikus igények kiszolgálása érdekében az ArcGIS Desktop-hoz további kiegészítők is
elérhetők, melyek 1-1 szakterületen biztosítanak további, speciális funkciókat.
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 - „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” c. projekt
Megnevezés
ArcGIS for Desktop Standard Single/Concurrent Use
License 10.5
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single/Concurrent Use
License 10.5
ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single/Concurrent Use
License 10.5
ArcGIS
Geostatistical
Analyst
for
Desktop
Single/Concurrent Use License 10.5
ArcGIS Schematics for Desktop Single/Concurrent Use
License 10.5
ArcGIS Data Interoperability for Desktop Single/Concurrent
Use License 10.5
Oktatás: ArcGIS for Desktop I: Bevezetés az ArcGIS-be
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Oktatás: ArcGIS for Desktop II: Eszközök és funkcionalitás

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS for Desktop III: Térbeli elemzések

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS Spatial Analyst for Desktop tanfolyam

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS 3D Analyst for Desktop tanfolyam

2 nap/ max 12 fő

Oktatás: ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop
1 nap/ max 12 fő
tanfolyam
Oktatás: ArcGIS Geoadatbázis építés
2 nap/ max 12 fő
Az EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001 projekt keretében megvalósításra kerülő szakmai tartalmak
megvalósítása kapcsán a beszerzés tárgyát képező térinformatikai program szerepe kettős.
1. A feltáró monitoring vizsgálatok alapján épülettömb szintű ólomkockázati térkép
elkészítéséhez, mely az épületek korára vonatkozó KSH adatbázis és a laboratóriumi
vizsgálatok során mért ólom-koncentráció értékek segítségével készül el.
2. A parlagfű pollen koncentráció előrejelzés térképes megjelenítése térinformatikai program
használatával valósul meg. A parlagfű pollen koncentrációját számos környezeti tényező
befolyásolja, így az országos kiterjesztésű, nagypontosságú térképes megjelenítés egy
összetett modellszámításon alapul.

EFOP-1.9.6-16-2017-00001 – „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések című kiemelt
projekt keretében” c. projekt
Megnevezés
Az NNK-ban jelenleg is használatban lévő ArcGIS (ESRI)
rendszerhez biztosított adatbázis vásárlása és frissítése
Adatbázis éves követési díj 5 évre, évente egyszeri frissítési
szolgáltatással
Oktatás: ArcGIS for Server felhasználói tanfolyam

Mennyiség
1 db

Oktatás: ArcGIS for Server: Konfigurálás és adminisztráció

2 nap/ max 12 fő

5 db
2 nap/ max 12 fő

Az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 projektben előállítandó eredménytermékekben, a fejlesztésre
kerülő alkalmazásban a körzetnyilvántartások, körzethatárok és a gondozottak címeinek, egyéb
címadatok meghatározásához, pontosításához szükséges a fent meghatározott térinformatikai
rendszer szerver oldali elérése, hogy az alkalmazásfejlesztés kapcsán a projektben fejlesztendő
lekérdezések a megfelelő eredményt adják vissza a felhasználó számára. Ezért szükséges az NNKban jelenleg is használatban lévő ArcGIS rendszerhez biztosított országos utca-házszám térképi
adatbázis vásárlása és frissítése, illetve ezen adatbázis frissítési szolgáltatása legalább évi egy
alkalommal, 5 éven keresztül.
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 - „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és
közigazgatási funkcióinak megújítása” c. projekt
Megnevezés
Upgarde ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to
four cores) License 10.5
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Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Standard License 10.5

1 db

Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Basic License 10.5

7 db

Upgrade ArcGIS Network Analyst License 10.5

1 db

Upgarde ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5
ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores)
Staging Server 10.5

1 db

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop License 10.5

2 db

1 db

3 db

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt keretében megvalósításra kerülő szakmai
tartalmak megvalósításához szükséges a Java alkalmazásfejlesztés a térinformatikai modulja. A
projekt felhasználói nem a kliens programot használják munkájuk során, hanem az alkalmazás
funkcionalitásán keresztül érik el a térinformatikai szerverszolgáltatást és azon keresztül érik el a
térinformatikai funkciókat.
A projekt keretében kialakításra kerül egy térinformatikai rendszer, mely alkalmas az egészségügyi
szolgáltatások, feltételek, körzetek ábrázolására, elemzésére, tervezésére.
 Bejelentési modul: A körzetek kijelöléséért felelős pl. önkormányzat ezen a felületen
keresztül egy térképi adatbázis segítségével jelenti be az alapellátási körzeteket,
 Tervezési modul: A területi ellátási kötelezettség és körzetek tervezését támogató térkép
alapú tervezési funkciók, ahol a tervezést befolyásoló tényezők (Pl.: lakosság szám,
közlekedés távolságok, eljutási idő, mentőállomások, alapellátási ügyeletek stb.) alapján
számítások elemzések végezhetők.
 Publikációs modul: a bejelentési modul adatai, publikussá tételük után, ezen a felületen
jelennek meg.
A térinformatikai programnak képesnek kell lennie az alábbiakra:
 shapefile formátumok kezelésére alkalmas legyen;
 legyen képes cokriging számításokat végezni, azaz nem csak a bemeneti adatokat (a
bemeneti változók autokorrelációját és kereszt-korrelációját) használja fel a regressziós
modellben, hanem a számítás során keletkező másodlagos adatokat is felhasználja a
számításokhoz;
 a vizualizáció legyen automatizálható és ne kelljen ehhez külső programnyelvet használni,
lehetővé téve a többszöri és gyors térképkészítést;
 a földrajzi sajátosságokat (pl. domborzati viszonyokat) figyelembe lehessen venni a térkép
raszteres területének számításához;
 tartalmazzon interpolációs eszközöket az adatforrásokon túli adathiányos területekhez való
értékek meghatározásához.
 hálózatok, terjedési modellek (pl. pollen-koncentráció terjedésének fizikai és logikai
hálózata) ábrázolása, elemzése (pl. összefüggések vizualizációja) legyen megvalósítható
 több különböző adatforrás importálása és exportálása legyen megvalósítható (pl. GeoJSON
formátumok).
 Az adatbázis lefedettségi területe: Magyarország területe.
 Az adatbázisban a címek tárolásának meg kell felelnie a jelenleg érvényben lévő, hivatalos
szabványoknak megfelelő szerkezetnek, így biztosítva a bármilyen szabványos
címregiszterbe történő beilleszthetőséget. Az adatbázisnak tartalmaznia kell az utcaneveket
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és a házszámadatokat, valamint az azokhoz kapcsolódó koordináta adatokat minden
magyar településre vonatkozóan, az alábbi adattartalommal:
o megyenév
o településnév és településrész-név
o irányítószám
o a közterület neve
o a közterület jellege
o a közterület korábbi neve (ha ismert)
o házszám
o minőségkód (az elnevezés forrására utaló kód)
o az egyedi címekhez tartozó koordináta adatok
Min 10.5-ös verzió
Telepítés szükséges
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KÜLÖN MELLÉKLET II.
Szerződéstervezet
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