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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000286042018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összefoglaló tájékoztatás

FT-1192/ÓZD/2018– Eü. képzések EFOP-1.10.3-17-2017-00017Közbeszerzés 
tárgya:

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000286042018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Almási Balogh Pál Kórház

Ózd 3600

Béke Utca 1-3

Szolgáltatás megrendelés

Megbízási szerződés alapján az „EFOP-1.10.3-17-2017-00017 „Az Almási Balogh 
Pál Kórház egészségügyi szolgáltatás-fejlesztését célzó képzési programok” című 
pályázat keretében egészségügyi képzések megtartása Ajánlatkérő dolgozói 
számára.

Az „EFOP-1.10.3-17-2017-00017 „Az Almási Balogh Pál Kórház egészségügyi szolgáltatás-fejlesztését célzó képzési programok” című 
pályázat keretében az alábbi egészségügyi képzések megtartása Ajánlatkérő dolgozói számára. 1. rész BONCMESTER 1 fő részére, 2. 
rész EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ 1 fő részére, 3. rész ENDOSZKÓPOS SZAKASSZISZTENS 1 fő részére, 4. rész FELNŐTT 
INTENZÍV SZAKÁPOLÓ 2 fő részére, 5. rész GYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENS 3 fő részére, 6. rész LÉGZŐSZERVI 
SZAKÁPOLÓ 1 fő részére, 7. rész MŰTŐSSEGÉD-GIPSZMESTER 2 fő részére, 8. rész FERTŐTLENÍTŐ-STERILIZÁLÓ 1 fő részére, 9. 



EKR000286042018
Nem

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelmények: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír 
elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró tényezők Minden rész 
tekintetében: Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés tárgyában (egészségügyi képzések) teljesített, 
legalább 1 fő részére megtartott képzésről szóló referenciával/referenciákkal. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az 
ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). A műszaki és szakmai alkalmasság 
igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján történik. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan 
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Minden rész tekintetében: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolására 
elfogadja Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az alábbiakban 
előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az alábbi alkalmassági követelmények 
meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani! 
M1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés – Egészségügyi képzések - tárgyában teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje
(kezdete és vége év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, teljesítés helye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a 
referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ 
szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) pontja alapján a 
három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
szolgáltatásokat veszi figyelembe. A Kbt. 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha 
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Több rész megajánlása 
esetén az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

80

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés:

Ár szempont:

Költség szempont:

20

Súlyszám / JelentőségMinőségi szempont

Megnevezés:

Az alábbiakban megadott szempontok:

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

rész CT/MR SZAKASSZISZTENS 2 fő részére, 10. rész MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS 3 fő részére, 11. rész BETEGKÍSÉRŐ 1 fő részére,
12. rész KÉMIAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS 1 fő részére

2019.12.31.

Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.

Igen

Igen

2. értékelési szempont: A képzés-megtartásának helyszíne Ajánlatkérő 200 km-es 
körzetén belül van

Nem

Igen

1. értékelési szempont: Ellenszolgáltatás bruttó értéke



EKR000286042018

EKR-OT-00678/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.06.22.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

1.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta névjegyzék száma: 00369 Fair-Tender Kft. (1171 Budapest, Czimra Gyula u. 37.) e-mail: 
fairtender@t-online.hu, tel: +36 70 4186618 2.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
az EKR rendszerben történik. A közbeszerzési eljárás EKR000286042018 Gazdasági szereplőknek az eljárás iránti érdeklődésüket is az
EKR rendszer keresztül kell megtenni! 3.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. 
üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület 
üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által 
működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus 
Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: 
helpdesk@nekszt.hu Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) EKR-használat jogi 
támogatása: ekr@me.gov.hu Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

2018.07.04. 12:00




