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Ajánlattételi felhívás

Egészségügyi IntézményEgyéb ajánlatkérő típusának 

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://hosp.ozd.hu/korhaz/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

főigazgatóDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

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 EKRSZ_
72352577

Ózd HU311 3600

Béke Utca 1-3

Bélteczki János

ig@hosp.ozd.hu +36 48574400 +36 48574401

http://hosp.ozd.hu/korhaz/

Egyéb:
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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 Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi 
szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, 
időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés szervezése, - modulzáró 
vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - BONCMESTER 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.II.1.6) A teljesítés helye:

2019.12.31.vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

80320000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

meghatározása:

Egészségügy

Árubeszerzés

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

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.

Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.
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A V.2) További információk folytatása a karakterkorlátozás miatt 11.) Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását. 12.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy 
munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az 
EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az 
EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. 13.) 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 14.) Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a 
közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont, 84. § (1) 
bekezdés c) pont, 92. § (1) bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt 

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem
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Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van. helyszíne Ajánlatkérő 200 km-es 
körzetén belül van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 2. rész 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ 1 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, 
lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint 
kompetencia mérés szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

az információt kell érteni, hogy a közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el. 15.) A Kbt. 
szerinti iratbetekintést az Ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének 
személyes megjelenése útján biztosítja. 16.) III.1.5) pont folytatása a karakterkorlátozás miatt: Ajánlatkérő a teljesített képzések 
ellenértékét az Közb.Dok.-ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ben fogl. alapján, a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) – (2) bek.-ben foglaltak szerint. 
Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 
155. § -ban foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. 17.) Az ajánlatok felbontásának 
helye, ideje: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az 
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek. 18.) Értékelés: Az 
Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint „a legjobb ár-érték arányt adó árajánlat kiválasztásának” elve alapján értékeli. 19. FAKSZ: Némediné 
Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369, tel.: +36 70 418 6618, e-mail: fairtender@t-online.hu

Nem

Igen

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

Igen

Igen

Nem
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II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - ENDOSZKÓPOS SZAKASSZISZTENS 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen
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NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 3. rész ENDOSZKÓPOS 
SZAKASSZISZTENS 1 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a 
képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés 
szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

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

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 4. rész FELNŐTT 
INTENZÍV SZAKÁPOLÓ 2 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a 
képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés 
szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - FELNŐTT INTENZÍV SZAKÁPOLÓ 2 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Nem

Igen

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

Igen

Igen

Nem

Igen
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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. 5. rész GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENS 3 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - GYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENS 3 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen

Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.
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EFOP-1.10.3-17-2017-00017

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés 
szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 6. rész LÉGZŐSZERVI 
SZAKÁPOLÓ 1 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez közvetlenül 
kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a képzések 
helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés szervezése, - 
modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - LÉGZŐSZERVI SZAKÁPOLÓ 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem
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Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 7. rész 
MŰTŐSSEGÉD-GIPSZMESTER 2 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, 
lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint 
kompetencia mérés szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - MŰTŐSSEGÉD-GIPSZMESTER 2 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Igen

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

Igen

Igen
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - FERTŐTLENÍTŐ-STERILIZÁLÓ 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 8. rész 
FERTŐTLENÍTŐ-STERILIZÁLÓ 1 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, 
lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint 
kompetencia mérés szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

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

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem
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Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 9. rész CT/MR 
SZAKASSZISZTENS 2 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a 
képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés 
szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - CT/MR SZAKASSZISZTENS 2 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Igen

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

Igen

Igen

Nem

Igen
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HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS 3 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 10. rész MŰTÉTI 
SZAKASSZISZTENS 3 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a 
képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés 
szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem
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Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 11. rész BETEGKÍSÉRŐ 1 fő
részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi 
szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, 
időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint kompetencia mérés szervezése, - modulzáró 
vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - BETEGKÍSÉRŐ 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

Nem

Igen

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

Igen

Igen

Nem

Igen
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. 12. rész KÉMIAI 
LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS 1 fő részére, Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások nyújtja: - a megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, 
lebonyolítása, - a képzések helyszíneinek, időpontjainak megszervezése, oktatók, tananyagok biztosítása, - szükség szerint 
kompetencia mérés szervezése, - modulzáró vizsgák, illetve szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80320000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - KÉMIAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS 1 fő részéreII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 
szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen

Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke utca 1-3.
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A képzéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hónapon belül, de legkésőbb 2018. év november 30-ig meg kell kezdeni 
úgy, hogy a hallgatók 2019.12.31. határidőig teljesíthessék a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést és vizsgákat. A 

II.2.13) További információ:

EFOP-1.10.3-17-2017-00017Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. Ellenszolgáltatás mértéke bruttó HUF

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

202. A képzés megtartásának helyszíne 
Ajánlatkérő 200 km-es körzetén belül 
van.

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.11.30. 2019.12.31.

Nem

Nem

Nem

Igen
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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. §

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság 
minimumkövetelményeket

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

szerződés a vonatkozó képzés teljesítésének időpontjáig tart.

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)
és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő: - akivel szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdés a)-b) 
pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost 
meg képes megnevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmény igazolására elfogadja az Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, 
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az alkalmassági 
követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött hiánypótlási 
felhívás esetén kell benyújtani! A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó vonatkozásában az 
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a fentiekben előírt kizáró 
okok. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma 
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül 
vélelmezi. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a 
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a 
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Minden rész tekintetében: Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Az elszámolás a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rend. a 2014-2020 progr. időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
jogsz.-ban foglaltak alapján utófinanszírozással történik. A projekt támogatásának intenzitása: 100%. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Eladó egy db végszámla benyújtására jogosult. Végszámla benyújtása: az egyes képzés befejezésekor a vonatkozó képzés teljesítését a 
képzés befejezését (teljesítésigazolás) a Megbízott a bizonyítvány másolatok, a jelenléti ív másolatok és a szakgyakorlatok letöltésének 
benyújtásával igazolja. Folytatás az 1. rész II.2.10. pontban a karakterkorlátozás miatt

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Minden rész tekintetében: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötbérek alapja egységesen a késedelemmel érintett képzés teljes szerződéses 
ára. Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után, az érintett képzés teljes szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb 
azonban az érintett képzés teljes szerződéses értéke 20 (húsz) százaléka. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő az érintett képzés teljes 
szerződés szerinti ellenértékének 30 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, Minden rész tekintetében: 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.

Az alkalmassági minimum követelmények:

alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény 
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több 
szerződéssel is igazolható.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000286042018

1.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: Az ajánlatot aláíró személy (ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb kapacitást nyújtó 
szervezet képviselője) aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájának 
egyszerű másolati példányát, ill. meghatalmazását. Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan. 
Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Ajánlattevő, nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése, továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés vonatkozásában. Ajánlattevőnek csatolnia kell 
ajánlatához a megajánlott képzés(ek) megtartására vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentumok másolati példányait. 2.) Az 
ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 3.) A Kbt. 131. § (1) 
bekezdés értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. 
Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második 
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 4.) Az 
eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Ebben az 
esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír 
felhatalmazással. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely 
részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy 
a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak. 5.) A Közbeszerzési Dokumentum teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az 
ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám EKR000286042018 az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentum az Ajánlattételi határidő lejáratának 
időpontjáig érhető el. 6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 7.) 
Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) 
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő M. műszaki, és 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

2018.09.05.Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Nem

2018.08.06. 11:00

HU

2018.08.06. 13:00

Nem
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Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Szent Margit Kórház Magyarország, 1032 
Budapest Bécsi Út 132

Tel.: +36 305365030
Email: gyongy.fa2.2@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Semmelweis Egyetem Magyarország, 1085 
Budapest Üllői Út 26.

Tel.: +36 305404233
Email: schaffer.kinga@

semmelweis-univ.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Géniusz Plusz Oktatási 
KFT.

Magyarország, 2500 
Esztergom Kiss János 
vezérezredes Út 82.

Tel.: +36 202550664
Email: info@geniuszplusz.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

Magyarország, 1125 
Budapest Diós Árok 3

Tel.: +361 356-1522
Email: aeek@aeek.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

(1 of 1)

E-mail tartalma:
Felhívás eljárás megindításárólE-mail értesítés tárgya:

Helyesbítés

További információk

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.07.19.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3. pontjában megadottak szerint. 8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-
ban továbbá a 114. § (6) bekezdésben foglaltak alapján, az Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési Dokumentumban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, a válaszadási határidőt megelőző negyedik 
napig az www.ekr.gov.hu címen. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles, az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ésszerű 
időn belül megküldeni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban 
valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vette. 9.) 
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. 10.) Az előzetes összefoglaló tájékoztatóban 
megadottaknak megfelelően Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. Folytatás az 1
. rész II.2.10. pontban a karakterkorlátozás miatt




