I. Ajánlattételi felhívás
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési
Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Telefon: (+36) 1 298-2508 - Telefax: (+36) 1 298-2507,
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu; szobota.a@oep.hu

és

2. A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. Indok: Ajánlatkérő a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252. § (1) bekezdése b)
pontja alapján a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra az ajánlattételi
felhívást és dokumentációt közvetlenül küldi meg a Kbt. 48. § (1) bekezdése alapján
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásra 2009. szeptember 30. napján ajánlatot tett
szervezet részére, mivel az eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenül
zárult.
Az ajánlattételi felhívást a Kbt. 132. § alkalmazásával Ajánlatkérő megküldi egyúttal
a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke részére is, az
ajánlattételre jogosult nevét és címét tartalmazó listát mellékleve, a tárgyalásos
eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatással.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt ajánlattételi dokumentációt is küld az
ajánlattételre jogosultaknak. A dokumentációt ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja
díjtalanul ajánlattevő rendelkezésére.
4. a) A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Az OEP Zorp típusú tűzfalrendszereivel kapcsolatos fejlesztés, licencbővítés és
support biztosítása a dokumentációban részletezettek szerint.
b) Nómenklatúra:
Főtárgy: 72212760-4, 72600000-6
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalásra sor
kerül: Vállalkozási szerződés.
6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a
késedelmes, hibás teljesítés, továbbá a Vállalkozó érdekkörében felmerült okok
miatti meghiúsulás esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
7. A szerződés időtartama:
kezdés: 2009/11/01, befejezés: 2011/02/15.
8. A teljesítés helye:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A..
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9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
vonatkozó jogszabályokra:
Fizetés – a Kbt. 305.§ (3) bekezdése alapján – az OEP által ellenjegyzett teljesítést
igazoló okmány és a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla alapján a
szerződésszerű részteljesítést követő 30 napon belül átutalással történik. Előleg
fizetésére nincs mód.
10. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy
részére tehet-e ajánlatot: Nem.
b) A részajánlat tételének szempontja: 11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú
ajánlatot tenni: Nem.
12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.
13. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
- nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti
erőforrást nyújtó szervezet, aki/amely a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-h) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
- nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy
erőforrást nyújtó szervezet [a Kbt. 65.§ (3) bek.] akinek tekintetében a Kbt. 61.§
(1) bek. a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn, illetőleg nem lehet
alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. d)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll;
- az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, és 10% feletti alvállalkozója, továbbá
erőforrást nyújtó szervezete, aki a Kbt. 62.§ (1) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya
alatt áll.
- Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetének –
a Kbt. 249.§ (3) bek. szerint – nyilatkozniuk kell arról, hogy a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-h)
és a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak
fenn.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó
szervezetének az ajánlatban a Kbt. 63.§-a alapján, valamint a Közbeszerzések
Tanácsa (KÉ 80. szám, 2009. július 10.) tájékoztatója szerint kell igazolnia,
illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-h), továbbá a Kbt. 61.§
(1) bek. a)-e), valamint a Kbt. 62.§ (1) bek. pontjaiban foglalt kizáró okok velük
szemben nem állnak fenn.
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- A 61.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hiányát magyarországi bejegyzésű
társaság esetében, az ajánlattételi határidőt megelőző 60. napnál nem régebbi keltű
cégkivonat eredeti, vagy másolati példányával kell igazolni.
- A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevő köteles arról nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ és 61.§ (1) bek. d) pontja
szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 20.§ (3) bek.-ben foglaltakra tekintettel a becsatolandó igazolások eredetben,
hiteles másolatban, vagy a 22. pont utolsó bekezdése értelmében egyszerű
másolatban egyaránt benyújthatóak.
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, ill. 10% feletti alvállalkozója valamennyi, a cégkivonatában szereplő
bankszámlára vonatkozó számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi – a Kbt. 66.§ (1) bek. a) pontja szerinti –
nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő számláját (megjelölve a
bankszámlaszámot is), fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, és
számláján előfordult-e a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban sorban állás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ill. 10% feletti alvállalkozója, ha
valamely számlavezető pénzintézetének – az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi – nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeit nem teljesíti
pontosan, számláján a nyilatkozat kiadását megelőző 12 hónapban sorban állás
fordult elő.
A fenti feltételnek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön is meg kell felelniük.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69.§ (5) bek. az irányadó.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó igazolja műszakiszakmai alkalmasságát jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenysége
körében teljesített referenciával, ismertesse az előző három év (2006., 2007.,
2008.) jelentősebb szolgáltatásainak adatait a Kbt. 67.§ (3) bek. a) pontja, valamint
a 68.§ (1) bek. szerint.
- Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó adja meg a
szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek
nevét, képzettségét, valamint azt, hogy jelen közbeszerzési eljárás szerinti feladat
megvalósításában miképpen/milyen minőségben vesznek részt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, amelyik jelen
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenysége körében nem rendelkezik az
előző három év (2006., 2007., 2008.) bármelyikéből származó minimum 3 (három)
egyenként nettó 20 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű referenciával. A
referenciákat a Kbt. 68.§-ban foglaltakra figyelemmel kell megadni.
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- Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, amelyik nem
rendelkezik legalább 3 (három), BCZE vizsgával rendelkező mérnök
szakemberrel, akik a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti feladat
megvalósításában közreműködnek.
14. Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben
biztosítja.
15.
a) Az ajánlattételi határidő:
2009. október 19. 10:00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési
Vagyongazdálkodási Főosztály, 262/c. iroda 1139 Budapest, Váci út 73/A.
c) Az ajánlattétel nyelve:
magyar

és

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
1139 Budapest, Váci út 73/A. OEP Székház, 246. számú tárgyaló,
időpont: 2009. október 19. 10:00 óra.
17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében nevesített személyek.
18. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai:
- A tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlati kötöttség nem érvényesül a Kbt.
127. § (2) bekezdése alapján, a megadott ajánlathoz, ellenajánlathoz sem
Ajánlattevő, sem Ajánlatkérő nincs kötve – így a legutolsó, végső ajánlat
megtételéig az ajánlat változtatható. Az utolsó, már nem változtatható ajánlat
megtételét megelőzően az összes Ajánlattevő figyelmét e tényre az ajánlatkérő
jegyzőkönyvben rögzített módon felhívja. A Kbt. 127. § (2) bekezdés
alkalmazásával a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.
- A legutolsó ajánlat, egyben végleges ajánlat már nem változtatható.
- Az ajánlatkérő fenntartja a jogot:
a) egy vagy több tárgyalási nap meghatározására, több tárgyalás folytatólagos
megtartására, egyeztetett időpontban.
b) a szállítási szerződés feltételeit az ajánlattevőkkel több tárgyalási forduló
keretében tárgyalja meg.
c) a közbeszerzési eljárás eredményét a Kbt. 127. § (6) bekezdése
alkalmazásával már az utolsó tárgyalás befejezésekor kihirdesse, vagy az
utolsó tárgyalást követő 4. munkanapon 14:00 órai kezdettel hirdesse ki.
- A végsőként megadott ajánlatához az Ajánlattevő a Kbt. 78. § (2) bekezdése
szerint a szerződéskötés időpontjáig kötve van.
19. Az első tárgyalás időpontja:
2009. október 19. 11:00 óra.
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20. Az eredményhirdetés időpontja:
Tervezetten a tárgyalás lezárását követő 4. munkanapon 14:00 órakor. Ez időn belül
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyalás lezárásakor az eredmény egyidejű
közlésére.
Helye: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A. szám
alatti 246. számú tárgyaló.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Tervezetten az eredményhirdetést követő 9. napon 14:00 óra.
Helye: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A. szám
alatti 246. számú tárgyaló.
22. Egyéb információk, kötelező feltételek:
- A Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) alapján ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie
a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, továbbá ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), c) pontjára, valamint a
71.§ (3) bekezdésére.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell – közös ajánlattevők esetén – nyilatkozatukat arról,
hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget
vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és
kötelezettségeiket szabályozó, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú
meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
- Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
- Ajánlatkérő az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit
és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest
szigorúbban határozta meg.
- Ajánlattevők csatolják az ajánlattételt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű
cégkivonatukat és az aláírási címpéldányukat.
- Ajánlatkérő a jelen hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás során
mindazon igazolásokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat elfogadja
egyszerű másolatban is, melyeket Ajánlattevő a nyílt eljárás során eredetiben,
vagy hiteles másolatban becsatoltak és a jelen tárgyalásos eljárás ajánlattételi
határidejének napján (2009. október 19.) határidejük tekintetében még
érvényesnek tekinthetők.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének és kézhezvételének napja:
2009. október 5.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
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