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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Ajánlatkérınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehetı
legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevınek lehetıvé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél
elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelıen csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elısegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentáció a Közbeszerzési Értesítıben 2010. február hó 19. napján 2894/2010 KÉ
számon megjelent ajánlattételi felhívás alapján készült.
A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései
az irányadóak és kötelezıek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges
ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésékben a jelen dokumentáció rendelkezései az
irányadóak. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a
felhívás rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
A dokumentáció átvételének igazolására ajánlatkérı elıírja, hogy annak letöltésekor a
dokumentációt letöltı írásban közölje a következı információkat: cégnév, cím,
telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon
elérhetısége, valamint EU-s adószám, amennyiben rendelkezik vele. A fenti adatokat
tartalmazó nyilatkozatot a letöltéssel egyidıben az Ajánlatkérı nevében eljáró Biczi és
Tuzson Ügyvédi Iroda fax számára kell megküldeni (06/1/373-0089).
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVİK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérı: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövı szerzıdésben a megrendelıvel.
Az ajánlatkérı és a megrendelı fogalmakat általában, mint egyezıket alkalmazzuk.
1.2. Ajánlattevı: a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult
személy, Szolgáltató vagy gazdasági társaság, aki, vagy amely - nyertesként történı
kihirdetése esetén - azonos a létrejövı szerzıdés Szolgáltatójávall, függetlenül attól, hogy
a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni.
1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az
ajánlattevı a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás elıírásait betartva az
ajánlatkérınek benyújtott.
A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelıen benyújtott ajánlat a Kbt. 88. § (1)
bekezdés a.) - i.) pontjai szerint érvénytelen.
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1.4. Szerzıdés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjeként kihirdetett ajánlattevı és az
ajánlatkérı között létrejövı Szállítási és Szolgáltatási Szerzıdés. Az itt megadott
feltételek el nem fogadása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
2.

Az Ajánlatkérı:

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.
Telefon: 1/388-6924
FAX: 06-1 3886542
E-mail: obudaegeszseg@obudairendelok.hu
Képviseli: Dr. Várszegi József
3.

A közbeszerzési eljárás tárgya, fıbb mennyisége:

Óbudai Egészségolimpia 2010-es rendezvényeinek, programjainak szoftver valamint hardver
infrastruktúrájának biztosítása, rendszergazdai felügyelettel.
Ajánlatkérı által 2010. évben 4 nagy (max. 2000 fıs) illetve 10 kisebb (100-200 fıs)
rendezvényének hardver (1 db szervergép, a hozzá kapcsolódó adatbázis - SQL-99 szabványt
támogató relációs adatbázis-kezelı motor-, és operációs rendszer licencekkel) és célszoftverének
(nyilvántartó program) biztosítása, rendszergazdai felügyelettel (2 fı/rendezvényenként). Az
Ajánlatkérı szolgáltatást vásárol, egyedül az Ajánlattevı által fejlesztett célszoftver kerül a
tulajdonába az adatbázissal együtt.
A fenti szolgáltatások biztosításáért Ajánlattevı (rész)teljesítést követıen állíthat ki teljesítési
igazolást, amelynek Ajánlatkérıi elfogadása a számla benyújtásának feltétele. Fizetési határidı
teljesítésigazolással ellátott szabályszerően kiállított és az Ajánlatkérı által az igazolt teljesítést
követı 30 nap.
4.

Ajánlattevı feladata:
Ajánlattevı köteles a közbeszerzés tárgyát képezı szolgáltatást a jelen dokumentációban
meghatározott mennyiségi és minıségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, illetve egyéb elıírások és minıségi követelmények betartása mellett
megvalósítani.

5.

A teljesítés helye és szerzıdés idıtartama:
A
teljesítés
helye:
Szent
Margit
Rendelıintézet
Nonprofit
1032 Budapest, Vörösvári út 88–96., illetve az egyes rendezvényhelyszínek.
Szerzıdés idıtartama: 2010. december 31-ig.

6.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlatkérı a többváltozatú ajánlat lehetıségét és a részekre történı ajánlattételt kizárja.
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Kft.

7.

Az ajánlattétel költségei
7.1

7.2
7.3
8.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevınek kell viselnie. Az ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a
Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen
anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétıl függetlenül az ajánlatkérıvel és az eljáróval szemben
ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérı kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan
sem a nyertes ajánlattevınek, sem más ajánlattevıknek semmiféle – esetleges
jövıbeni - térítésre nem kötelezhetı.
Az ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
8.1

8.2
8.3
8.4

Az ajánlattevıknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó
elıírásaival összhangban, az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában –
sem formailag, sem tartalmilag – sem módosítható.
Ajánlatkérı a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetıséget teljes körben
biztosítja.
Az ajánlattevınek nyertesként történı kihirdetése esetén sincs lehetısége ajánlata,
vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására
sem.
Az ajánlattevı a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi
határidıt megelızıen legkésıbb tíz nappal írásban kiegészítı információkért
fordulhat az ajánlatkérıhöz, aki a kért információt legkésıbb az ajánlattételi határidıt
megelızı hatodik napig írásban megadja. Az Ajánlattevıknek kiegészítı tájékoztatás
iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen
vagy fax útján) az ajánlattételi felhívásban megadott helyen, vagy számon. A
tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevı, elektronikus formában megkapja. Az
írásbeli tájékoztatás a Kbt. 56. § (1) bekezdésében maghatározott határidı betartása
mellett oly módon kérhetı, hogy a kérdéseknek a határidı lejártának napján 24.00
óráig meg kell érkezniük ajánlatkérı megbízottjához fax vagy kézbesítı útján.
8.4.1

8.5.

9.

Ajánlattevı a kiegészítı tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a
kiegészítı tájékoztatás iránti kérelem elıterjesztésével egyidejőleg, a kiegészítı
tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a
kozbeszerzes@b-t.hu email címre is eljuttatni.

Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva
álló határidı lejártát követıen, illetve az ajánlattételi határidı lejártát követıen
egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevık megkereséseire, kérdéseire nem
válaszol.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
9.1

Az ajánlat benyújtásának határideje:
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2010. március hó 09. nap 11 óra
9.2

Az Ajánlatkérı az ajánlatot akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha az a 10.1.
pontban megjelölt határidıre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1.

9.3

Az ajánlat benyújtásának formai elıírásai:
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.
Az ajánlatot gépelve, vagy nyomtatva, összefőzve vagy nyomdai úton kötve, az
információt tartalmazó oldalak folyamatos oldalszámozásával és tartalomjegyzékkel
ellátva 4 példányban – 1 eredeti és 3 másolati példányban – kell benyújtani, feltüntetve
az „eredeti” és a „másolati” példány jelzést. A 4 példányt egy közös zárt borítékban ill.
csomagban kell benyújtani.
A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az
ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani, amely biztosítja, hogy állagsérelem nélkül ne
lehessen az ajánlatban lapot cserélni, vagy új lapot csatolni.
Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következı felirattal kell ellátni:
„Óbudai Egészség Olimpia informatikai beszerzés Az ajánlattételi határidı lejárta elıtt nem bontható fel!”

A külsı borításon ezen kívül más nem szerepelhet.
Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel
kell biztosítani:
- az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát szignálnia kell ajánlattevınek,
vagy meghatalmazással igazolt képviselıjének, és
- az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfőzni, a fonal végét
az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét
cégszerően vagy meghatalmazással igazolt képviselı útján alá kell írni oly módon,
hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb
dokumentumok között.
Az ajánlatban a cégszerő saját nyilatkozatok és a pénzintézeti nyilatkozat kivételével
valamennyi igazolás egyszerő másolatban is benyújtható.
10. Ajánlatok bontása
10.1

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidı lejártakor - az ajánlatkérı és az
ajánlattevık képviselıinek jelenlétében - kerül sor.
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10.2

Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelezı adatok kerülnek a jelen
dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

10.3

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
idıszakban kerül sor.

10.4

Az ajánlat bontásának helye:
Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1.
nagytárgyaló

11. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
Az ajánlattevı ajánlatát az ajánlattételi határidı lejártáig vonhatja vissza.
Az ajánlati kötöttség idıtartama az ajánlattételi határidı lejártától számítva 60 nap.
Felhívjuk, az ajánlattevık figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen
határidıkre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlattételi kötöttség és az ezzel
kapcsolatos Kbt-ben rögzített elıírásokra tekintettel tegyék meg.
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának idıszakában az
ajánlatkérı, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal
kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. §
rendelkezéseinek megfelelıen.
13. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok közül az összességében legelınyösebb ajánlat, a nyertes ajánlat, vagyis a a
vállalt teljesítés idıpontja és a legalacsonyabb ár bírálati szempont figyelembevételével
kerül értékelésre.
Az értékelés módszere: az ajánlatkérı a részszempontokon belül az arányosítás elve
alapján értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb
pontot, a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül
megállapításra. (1. és 2 részszempont: fordított arányosság)

14. Eredményhirdetés és szerzıdéskötés
14.1

Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2010. március hó 19. nap 10 óra
Helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1.
nagytárgyaló

14.2

A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: Az összegezés megküldését követı 20. napon,
amennyiben az nem munkanap, a következı munkanapon.
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15. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven
kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar
nyelven történik.
A kizárólag külföldi telephellyel rendelkezı ajánlattevınek (konzorcium esetén
konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar
fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem
magyar nyelvő okiratra vonatkozóan.
A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó.
16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerzıdéses
feltételek
A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevı teljes körően kötve van.
Az ajánlatkérı és a nyertes ajánlattevı között a szerzıdés az Ajánlattételi felhívás, az
ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben
megfogalmazott tartalommal jön létre.
Ajánlattevınek az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képezı minta felhasználásával
kitöltött szerzıdéstervezetet kell csatolnia.
II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA
1. Általános megjegyzések
1.1. Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a dokumentációban
megfogalmazottak a szolgáltatás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.
1.2. Az ajánlattevı nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik
akadályozza az ajánlatkérıt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában.
1.3. Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy szakmai ajánlatot is
szíveskedjenek benyújtani, olyan részletezettséggel, melybıl megállapítható, hogy a
jelen dokumentumban rögzített minimum követelményeknek megfelel az ajánlat.
1.4. A jelen dokumentációban, szerzıdéses feltételekben és szakmai elvárásokban
megfogalmazottak minimumfeltételnek tekintendık. Ennél rosszabb feltételek
megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Kedvezıbb feltéteket
ajánlattevık ajánlatukban megajánlhatnak.
2. Ajánlati ár
Az ajánlattételi ár (Ellenszolgáltatás összege) kialakítása során a kiadott
dokumentáció tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.
Ajánlatkérı hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra
való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmő meghatározása
érdekében történt. Ajánlattevı ajánlatában bármely más olyan eszközt
szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel
egyenértékő (Kbt. 58. §., 7. bek.).
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2.1

Árképzés
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különbözı díjak és
illetékek stb.). Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett
egyértelmő formában szerepeljen a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti
ÁFA %-ban és összegszerően, valamint a bruttó ár.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás idıtartama alatti árváltozásból eredı
vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevık csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerzıdéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelıs megvalósításához, az ajánlattételi feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat,
bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, illetve a jótállási kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérı számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körőnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevıi kifizetési
igényt.
Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást a szerzıdésszerő teljesítéstıl számított 30 napon
belül egyenlíti ki átutalással a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen.

3. Teljesítési határidı
Az ajánlattételi felhívás II. 3. pontja szerinti véghatáridı figyelembevételével,
ajánlattevıi megajánlás szerint.
4. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek
4.1

Szolgáltató szerzıdésszerő teljesítését, Teljesítési Biztosíték nyújtásával köteles
biztosítani, fedezeti (pénzügyi visszatartás) formájában.
A Teljesítési Biztosítékot a Szerzıdéses Ár 10 %-ának megfelelı összegben
köteles nyújtani, oly módon, hogy a Szolgáltató által benyújtott teljesítési Igazolás
alapján kiállított havi nettó számla összegébıl a Megrendelı nettó 10 %-ot
jogosult pénzügyi visszatartás útján levonni mindaddig, amíg a Teljesítési
Biztosíték összege el nem éri a szerzıdésben rögzített Szerzıdéses Ár 10 %-át,
illetve Ajánlattevıi választás szerint teljesíthetı a szerzıdés megkötésekor a
Megrendelı rendelkezésére bocsátott bankgaranciával vagy készfizetı
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, egy összegben a szerzıdéses ár 1%nak megfelelı mértékben.

4.2

Szolgáltató az általa nyújtott és a jelen szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás
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tekintetében 24 hónap jótállásra köteles.
4.3

Meghiúsulási kötbér: a szerzıdés meghiúsulása esetére a teljes nettó szerzıdéses
értékre vetített 10%.

4.4 Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítés miatt történı késedelem esetén a kötbér
mértéke a nettó szerzıdéses ár 0,2 %-nak megfelelı összeg naponta, maximum a
nettó szerzıdéses ár 10 %-a.
Hibás teljesítés esetén a kötbér 2 alkalommal érvényesíthetı, a harmadik esetben
megrendelı jogosult a szerzıdés rendkívüli felmondással történı
megszüntetésére. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerzıdéses ár 10 %-a.
4.5

Késedelmi kötbér: a határidı késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a
nettó szerzıdéses ár 0,2 %-nak megfelelı összeg naponta, de maximum a teljes
nettó szerzıdéses ellenérték 20%-a.
A 4.3 – 4.5 pontok alatti kötbérek – a szerzıdésszegés feltételeinek fennállása
esetén – együttesen is érvényesíthetıek, de a különbözı jogcímeken együttesen
érvényesíthetı kötbérek összege nem haladhatja meg a nettó szerzıdéses ár 20 %át.

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártát követıen nem teszi lehetıvé az
ajánlat módosítását. Ajánlattevıknek ajánlatukat a dokumentáció IV. részében
szereplı kötelezı tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk.
További csatolandó dokumentumok
1. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) a, b, c pontjaira vonatkozóan. Akkor is kell nyilatkozatot
csatolni, ha a nyilatkozat nemleges.
2. Az ajánlattevınek az ajánlatban a Kbt. 71. § (3) bekezdés szerint nyilatkozni kell arról,
hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint kell tartalmaznia az ajánlattevı kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra, illetve nyilatkoznia kell ajánlattevınek arról, hogy a kis és
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy
középvállalkozásnak minısül –e.
4. Ajánlattevınek, illetıleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak, illetve
az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek az alábbi
cégokmányok egyszerő másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:az ajánlattételi
határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ajánlatot cégszerően aláíró
személyek aláírási címpéldányát. (eredeti vagy hiteles másolat)
5. Ajánlattevı ajánlatában köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a cégkivonatban
meghatározottakon kívül más pénzintézeteknél nincsen bankszámlája.
6. Kitöltött szerzıdéstervezet.
7. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. § elıírásai szerint kell eljárni.
8. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl
ajánlattevı tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:
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- OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,
tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek
elérhetısége a www.ommf.hu internet-címen található
- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és városi intézetek
elérhetısége a www.antsz.hu internet-címen található
- MBH:
H-1051 Budapest, Arany János u. 25.
tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-2904, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes
bányakapitányságok elérhetısége a www.ommf.hu internet-címen található
Az ajánlattevı az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettee a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
(Kbt. 55.§.)
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
(igazolások, nyilatkozatok jegyzéke)
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(1. számú melléklet)
KÖTELEZİ TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet)
Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
(Oldalszámokkal ellátva)
Igazolások, dokumentumok
Közös ajánlattevık jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
szerzıdése
(Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.)
-

Ajánlattevı(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erıforrást nyújtó szervezet
nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (4. és 5. számú melléklet)
Cégkivonat
(Az ajánlattételi határidıtıl számított 30 napnál nem régebbi keltezéső
egyszerő másolat.)
Változásbejegyzési kérelem – opcionális
(Folyamatban lévı változásbejegyzés esetében a változásbejegyzési
kérelmet is kérjük egyszerő másolatban.)
Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás
(Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetıleg az abban szereplı
nyilatkozatokat az ajánlattevı, illetıleg az alvállalkozó képviseletére
jogosult személy írta alá. Egyszerő másolat.)
Ajánlattevı(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására
P/1:

Valamennyi

számlavezetı

pénzügyi

intézménytıl

származó

nyilatkozat a bankszámlákról
(az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebbi, eredeti
vagy hiteles másolati példányban, nyilatkozat tartalma: mióta vezeti a
bankszámlát, a számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban állás, fizetési
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Oldalszám
kötelezettségének pontosan eleget tesz-e)
A dokumentáció III. rész 5. pont szerinti nyilatkozat
P/2: az elızı két lezárt üzleti évre (2007. és 2008.) vonatkozó - a
számviteli törvénynek megfelelı – beszámolója egyszerő másolatban
kiegészítı mellékletek nélkül.
Ajánlattevı(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a
mőszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
M/1: Szakemberek bemutatása;
Szakemberek aláírt szakmai önéletrajzai
Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok (hiteles másolat)
ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségbiztosítási rendszer tanúsítvány,
vagy azzal egyenértékő tanúsítvány
Egyéb igazolások, dokumentumok
Nyilatkozat a kiegészítı tájékoztatások átvételérıl (6. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint (8. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55. §-a szerint (9. melléklet)
Kitöltött Szerzıdéstervezet (az ajánlattételi dokumentáció mellékletét
képezı minta felhasználásával)
Szakmai ajánlat
Részletes árajánlat
Az

ajánlattételi

felhívás

és

a

dokumentáció

által

elıírt

egyéb

dokumentumok, valamint ajánlattevı által fontosnak tartott egyéb
dokumentumok
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(2. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”
„Óbudai Egészségolimpia

Ajánlat tárgya:

- Informatikai

szolgáltatások”

Ajánlattevı neve:
Ajánlattevı címe:
Ajánlattevı telefonszáma:
Ajánlattevı képviselıjének a neve
Ajánlattevı képviselıjének a telefonszáma
Ajánlattevı képviselıjének a mobil száma
Ajánlattevı faxszáma
Ajánlattevı e-mail címe:

Ellenszolgáltatás összege:

nettó +ÁFA és mindösszesen bruttó összegben
szerepeltetve

Vállalt teljesítés idıpontja (naptári
nap)

Kelt:

………………………………
cégszerő aláírás
(3. számú melléklet)
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1

„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”
1.

Alulírott …………………………………, mint a …………………………………………
(székhely: …………………………………..) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje –
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2)
bekezdésének foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban
és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.

2.

Ennek megfelelıen a szerzıdést – amennyiben mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra
kerülünk – a jelen ajánlatunkban megjelölt ………………….,-Ft + ÁFA, összesen
…………………,-Ft.,

azaz

…………………………………………….forint

összegő

ellenszolgáltatásért szerzıdésszerően teljesítjük
3.

Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés
teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben magunkra vonatkozó
kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 306/A. § (1) - (5)
bekezdések szerinti elıírások érvényesítését.

4.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

5.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevınek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szerzıdést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi
dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

6.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.

7.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevık személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerzıdés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevık egyetemlegesen
felelısek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerzıdés
teljesítése során.

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevı azonos tartalommal köteles aláírni.
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8.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevık szerzıdést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerzıdés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerzıdéskötési feltételnek minısül.

9.

.....…......………………………………………..[cég

megnevezése]

a

kis-

és

középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény (Kktv.)
törvény szerinti minısítése1:
mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállakozás
nem tartozik a Kktv. Hatálya alá
2

Kelt:

………………………………
cégszerő aláírás

1

A megfelelıt kérjük aláhúzni!
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a (Kbt.) 60. § (1) bekezdés , 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében1
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevı), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet ajánlattevı, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól
nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen
korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;

1

Ajánlattevık, közös ajánlattevık töltik ki.
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g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési
kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggı kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban – 5 évnél nem régebben meghozott – jogerıs közigazgatási,
illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal, vagy befizetésre
kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követet el;
h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben

történı

elkövetését

is

-,

vesztegetés,

vesztegetés

nemzetközi

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - öt évnél nem régebben - jogerısen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses
kötelezettségének

megszegését

jogerıs

közigazgatási,

illetıleg

bírósági

határozat

megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban elıírt engedéllyel, jogosítvánnyal,
illetve elıírt, szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kelt:
………………………………
cégszerő aláírás
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat1 a Kbt. a 60. § (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében.
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”
Alulírott …………………….. társaság (alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet), melyet
képvisel: …………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint
nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó2, valamint az erıforrást nyújtó szervezet3, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól
nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen
korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

1 Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az erıforrást nyújtó szervezetek töltik ki.
2 Nem kívánt rész törlendı!
3 Nem kívánt rész törlendı!
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f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;

g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési
kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggı kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban – 5 évnél nem régebben meghozott – jogerıs közigazgatási,
illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal, vagy befizetésre
kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követet el;
h.) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben

történı

elkövetését

is

-,

vesztegetés,

vesztegetés

nemzetközi

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült;
Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - öt évnél nem régebben - jogerısen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses
kötelezettségének

megszegését

jogerıs

közigazgatási,

illetıleg

bírósági

határozat

megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;


a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban elıírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetve elıírt, szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kelt
………………………………
cégszerő aláírás
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(6. számú melléklet)
Nyilatkozat a kiegészítı tájékoztatásokról1
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint
ajánlattevı, kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az
eljárás során kibocsátott kiegészítı tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során
azokat figyelembe vettem.
Kelt:
………………………………
cégszerő aláírás

1

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítı tájékoztatás(ok)
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(7. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján1
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”
a)
Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre /
kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom
hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevı a
közbeszerzés alábbi része(i) teljesítéséhez kívánok a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.
_________________________
_________________________
_________________________
b)
Alulírott .........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre /
kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom
hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevı a
szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
következı alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, a közbeszerzés alábbiakban meghatározott
része(i) vonatkozásában..
Alvállalkozásba adni kívánt
munkák

1

Az Alvállalkozó neve és
címe, kapcsolattartó
személy

Az Alvállalkozás %-os
értéke az ajánlati ár
százalékában

Ajánlattevınek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie.
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c)
Alulírott .........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre /
kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom
hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevı
részére erıforrást a következı szervezet(ek) nyújt(anak).

Elıírt alkalmassági
követelmények, melyek
tekintetében ajánlattevı
más szervezet erıforrására
támaszkodik

Az erıforrást nyújtó
szervezet neve és címe,
kapcsolattartó személy

Az ajánlattevı és az
erıforrást nyújtó szervezet
között a Ptk. szerint
többségi befolyás fenn áll
(igen/nem)

Kelt:
………………………………
cégszerő aláírás
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(8. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre /
kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom
hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése]
a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h), és a 61. § (1) bekezdés
d) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt.
60. § (1) bekezdés a)-h), és a 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

Kelt:
………………………………
cégszerő aláírás

(9. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (3) bek. alapján
„Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások”

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre /
kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom
hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése]
a szerzıdés teljesítése érdekében tájékozódtam a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során
meg kell felelni.

Kelt:
………………………………
cégszerő aláírás

V. SZERZİDÉS TERVEZET

tervezet
Szállítási és Szolgáltatási Szerzıdés
(továbbiakban: szerzıdés)
amely létrejött a mai napon egyrészt a
Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
képv.:
Dr. Várszegi József ügyvezetı igazgató
székhely:
1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.
cégjegyzékszám:
01-09-917657
adószám:
21813278-2-41
továbbiakban mint Megrendelı,
másrészt az
………………………………..
képv.: …………………………
székhely: …………………………………
Cégjegyzékszám: …………………………
továbbiakban mint Szolgáltató között
az alábbiak szerint.
PREAMBULUM
A Megrendelı a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást
bonyolított le - „Óbudai Egészségolimpia - Informatikai szolgáltatások” - tárgyban. Szolgáltatót a
Megrendelı az eljárás nyertesévé nyilvánította.
Felek a fentiek alapján a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáció (1. sz. Melléklet) feltételeinek
és a Szolgáltató által kidolgozott ajánlatnak (2. sz. Melléklet) megfelelıen az alábbi szerzıdést kötik.
I.

A szerzıdés tárgya
1) Megrendelı megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja a jelen szerzıdés 2. sz. Mellékletében
meghatározott tevékenységek elvégzését, illetve szolgáltatások nyújtását, ideértve a hardver és
szoftver eszközök megfelelı idıben történı rendelkezésre bocsátását rendszergazdai
felügyelettel. Megrendelı köteles az elvégzett tevékenységeket és szolgáltatásokat átvenni és a
vonatkozó díjakat fizetni az alábbi rendelkezések szerint.

II.

Szerzıdı Felek kötelezettségei

1.

Szolgáltató kötelezettségei:
1.1.

Szolgáltató köteles a szerzıdés I. pontjában rögzített tevékenységek elvégzésére a III.
pontban rögzített határidıkig a jelen szerzıdésben meghatározott mennyiségben,
minıségben és idıpontban.
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1.2.

Szolgáltató köteles Megrendelıvel egyeztetve a szerzıdés aláírásától számított 10 napon belül
részletes Projekt Alapító Dokumentumot (továbbiakban PAD) készíteni. A PAD-ban lévı
nagyobb mérföldkövek csak közös megegyezéssel térhetnek el a 3. sz. mellékletben megadott
ütemtervtıl.

1.3.

A Szolgáltató az I. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez saját részérıl köteles a
lehetı legnagyobb támogatást megadni, ehhez saját szakembereit, valamint a közösen
elfogadott PAD-ban meghatározott más erıforrásokat rendelkezésre bocsátani.

1.4.

Szolgáltató megfelelı idıben köteles közölni a Megrendelıvel minden olyan körülményt,
amely jelen szerzıdés teljesítését, a tevékenység minıségét, illetve a teljesítési határidıket
érinti vagy befolyásolja.

1.5.

Szolgáltató köteles projektvezetıt kinevezni és felhatalmazni minden olyan operatív
jogkörrel mely szükséges a PAD-nak megfelelı végrehajtásához beleértve a jegyzıkönyvek
aláírási jogát is.

1.6.

Szolgáltató a teljesítés minden lényeges lépését jegyzıkönyvben köteles rögzíteni, melyet a
VII. 4. pontban megadott kapcsolattartásra kijelölt személyek rendszeresen ellenıriznek és
aláírnak.

1.7.

Szolgáltató köteles minden olyan megbeszélésrıl, ahol döntés született (a szerzıdés keretein
belül) írásos jegyzıkönyvet felvenni és minden egyéb megbeszélésrıl írásos feljegyzést
készíteni közvetlenül a megbeszélés után. Szolgáltató projektvezetıje köteles a fent
megnevezett dokumentumokat kézjegyével ellátni.

1.8.

Szolgáltató köteles a Megrendelıvel történı kommunikációban a Szolgáltatónál alkalmazott
ISO formanyomtatványokat használni, Szolgáltató köteles Megrendelı rendelkezésére
bocsátani az általa használandó formanyomtatványokat.

1.9.

Szolgáltató felelıs alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért a munkahelyszínen.
Vállalja, hogy betartja az épületekre érvényes különleges, Megrendelı által vele közölt
szabályokat és korlátozásokat.

2. Megrendelı kötelezettségei:
2.1.

A Megrendelı köteles az I. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez saját részérıl a
lehetı legnagyobb támogatást megadni, mely jelenti egyrészt a szükséges információk PADnak megfelelı teljes rendelkezésre bocsátását, saját szakemberei, valamint a szükséges
infrastruktúra illetve az infrastruktúra elérhetıségének biztosítását, továbbá az esetlegesen
szükségessé váló kárenyhítı tevékenységeket elvégezni.

2.2.

Megrendelı köteles a jelen szerzıdésben és a 2. sz. Mellékletben (Szolgáltató ajánlatában)
megadott szolgáltatásokat, és egyéb nem nevesített minden olyan feltételt (pl. közüzemi
szolgáltatást) a 2. sz. Mellékletben illetve a PAD-ban megadott határidıkig biztosítani, amely
a rendszer bevezetéséhez és próbaüzemeltetéséhez, valamint az üzemszerő mőködtetéséhez
szükségesek. A nem szokványos igényeket Szolgáltató legalább 10 nappal az igénybevételt
megelızıen közli Megrendelıvel, amit ezután Megrendelı biztosít.
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2.3.

Megrendelı köteles a szerzıdés I. pontjában részletezett szoftver rendszer mőködtetéséhez a
megfelelı ismeretekkel rendelkezı -üzemeltetı- szakszemélyzetet, valamint hardver
infrastruktúrát biztosítani a szerzıdés teljes idıtartama alatt.

2.4.

Megrendelı köteles Szolgáltató számára a telepített rendszerhez kapcsolódó hardver és
szoftver elemekhez hozzáférést biztosítani a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges mértékig.

2.5.

Megrendelı köteles a PAD elkészítésében közremőködni és a végsı változatot 3 munkanap
alatt elfogadni.

2.6.

Megrendelı köteles projektvezetıt kinevezni és felhatalmazni minden olyan operatív
jogkörrel mely szükséges a PAD megfelelı végrehajtásához beleértve a jegyzıkönyvek
aláírási jogát is. Megrendelı a Szolgáltató által a szerzıdés teljesítésének elismerésérıl
(teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról legkésıbb a Szolgáltatótól származó és
errıl szóló írásbeli értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles írásban
nyilatkozni.

2.7.

Megrendelı a projekt idıszakában a Szolgáltató által írásban feltett kérdéseket megválaszolja,
illetve az átadott írásos dokumentumokat véleményezi a Szolgáltató által folyamatosan vagy a
PAD-ban megszabott határidıre, ami nem lehet több, mint 5 munkanap.

2.8.

Megrendelı köteles a Szolgáltató által biztosított ISO formanyomtatványok használatára
Szolgáltatóval való kommunikációban.

2.9.

Megrendelı köteles jelen szerzıdés határozott idıtartama alatt az átadott informatikai
rendszert rendeltetésszerően használni. A Szolgáltató által készített és Megrendelı részére
átadott üzemeltetési szabályzat nem megfelelı alkalmazásából eredı károkat Megrendelı
viseli.

III. Határidık, a teljesítés helyszíne és az átadás-átvétel módja
1. Az I. pontban foglalt tevékenységek elvégzésének ütemezése a 3. sz. Melléklet szerint történik, a
részletes ütemterv pedig a PAD-ban rögzített.
2. Megrendelı jelen szerzıdésben és/vagy a PAD-ban meghatározott kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése vagy a szükséges feltételek rendelkezésre bocsátásának késedelme, illetve
hiánya - amennyiben Szolgáltató szerzıdésszerően biztosította a rá vonatkozó részfeladatokat a Szolgáltató teljesítését, valamint a kapcsolódó határidık késedelemmel azonos, szakmailag
indokolt mértékő módosulását eredményezheti.
3. A teljesítés helyszínei:
• Megrendelı által a rendezvényt megelızıen 30 nappal meghatározott helyszín.
4. Az átadás-átvételi eljárás eredményét minden esetben átadás/átvételkor dokumentálni kell. A
teljesítés elfogadásának, illetve igazolásának módja, a teljesítés határideje részletesen a PAD-ban
és a projekt kézikönyvben kerül meghatározásra a szerzıdéssel összhangban és az ajánlatban
megadottak szerint.
5. Az egyes részteljesítésekkel kapcsolatos átadás-átvételi eljárások pontos idıpontját Felek a
PAD-ban határozzák meg. Szolgáltató köteles a (rész)teljesítések idıpontját megelızı 5
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munkanapon belül Megrendelınek írásbeli értesítést küldeni az átadás-átvételi eljárások pontos
idıpontjának megjelölésével. Abban az esetben, ha az idıpont bármilyen okból megváltozik, a
tervezett új idıpont elıtt legalább 2 munkanappal elıbb kell Megrendelıt Szolgáltatónak
írásban értesíteni.
6. A felek az átadás-átvételi eljárás során teljesítési jegyzıkönyvet vesznek fel. A sikeres átadásátvételi eljárás lefolytatása esetén a jegyzıkönyv Megrendelı általi aláírása igazolja a Szolgáltató
szerzıdésszerő (rész)teljesítését. A jelen pont rendelkezései nem érintik azokat az eseteket,
amelyekben a jelen szerzıdésben foglaltak szerint teljesítési jegyzıkönyv hiányában is igazolt
lehet a Szolgáltató (rész)teljesítése.
7. Amennyiben Megrendelı projektvezetıje egy átadás-átvételi eljáráson nem jelenik meg vagy a
sikeres (rész)teljesítést igazoló jegyzıkönyvet 3 munkanapon belül nem írja alá, és azzal
kapcsolatban ellentmondással sem él, úgy az eljárást meg kell ismételni. Megrendelı nem
tagadhatja meg a (rész)teljesítés átvételét,ha az a szerzıdés szerinti követelményeknek megfelel
és a rendeltetésszerő használatra alkalmas.
IV.

Fizetési feltételek
1. Az egyes (rész)teljesítési ütemek kifizetésének feltétele a sikeres (rész)teljesítés, amelyet
teljesítési jegyzıkönyvek vagy a teljesítést igazoló egyéb dokumentumok igazolnak. A
(rész)teljesítési igazolások alapján lehetséges a Szolgáltatói számla benyújtása.
2. A szerzıdés I. pontban rögzített szolgáltatások ellenértéke összesen…………..,- Ft+ÁFA,
mely díj egyösszegő fix ár. Szolgáltató a szerzıdéses árért teljes körően (ideértve az esetleg
felmerülı többlet- és szerzıdés teljes körő megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik
a szerzıdés tárgyát képezı munka megvalósítására. A jelen szerzıdés alapján Szolgáltató a
többletmunkával kapcsolatos költség, díj felszámítására nem jogosult.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt a szerzıdéses árat
(ideértve az anyagárat, és a munkadíjat is) semmiféle jogcímen nem emelheti.
Szolgáltató a részteljesítések függvényében az alábbi bontásban jogosult Megrendelınek
kiszámlázni.
Részszámla kiállítására 4 alkalommal van mód, melyeknek várható idıpontjai:
- az elsı „olimpiai” rendezvény után, várhatóan Április 30-án,
- a második „olimpiai” rendezvény után, várhatóan Május 15-én
- a tavasszal megtartott kis rendezvények után esedékes díjra, várhatóan Május 31-én
- a harmadik „olimpiai” rendezvény után, várhatóan Június 15-én
Végszámla benyújtására van lehetıség az utolsó egészségolimpiai rendezvény, a záró
rendezvény után, várhatóan szeptember 30. napján.
3. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató – amennyiben jelen szerzıdés eltérıen nem
rendelkezik – az Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjában írt 30 (harminc) napnál nem
régebbi adóigazolást úgy köteles biztosítani, hogy az adóigazolás idıbeli hatálya az esedékes
számla fizetésének napjára is kiterjedjen, ezért Szolgáltató a fizetési határidı lejártát megelızı 7
(hét) nappal köteles 23 (huszonhárom) napnál nem régebbi adóigazolást Megrendelı
rendelkezésére bocsátani az Art. 36/A. §-a szerint. Szolgáltató a papír alapú adóigazolás eredeti
példányát a Megrendelı székhelyére, míg az elektronikus adóigazolást a Megrendelı következı
elektronikus levélcímére: …… – az elektronikus levél tárgyában Szolgáltató pontos cégnevét
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feltüntetve – a fizetési határidı lejárta elıtt 7 (hét) nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás
mindkét esetben akkor minısül a Megrendelı által átvettnek, amikor az Megrendelıhöz
igazolható módon megérkezett.
Amennyiben Szolgáltató az Art. 36/B. §-a alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szerepel, úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag errıl a tényrıl a fizetési határidı lejártát
megelızıen 7 (hét) nappal köteles a Megrendelıt a fenti módon írásban tájékoztatni.
4. Mindaddig, amíg Szolgáltató az adóigazolást a fent írt módon nem biztosítja a Megrendelı
részére, vagy Szolgáltató az Art. 36/B.§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem
szerepel és köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésrıl a Megrendelıt írásban, a
fentiek szerint nem értesíti, a Megrendelı fizetési kötelezettségével nem esik késedelembe.
Szolgáltató köteles teljesítési segédjét a fentiekrıl – egyezı tartalommal – tájékoztatni.
5. A Szolgáltató a jelen szerzıdésbıl eredı jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem
ruházhatja, a Megrendelıvel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, e jelen
szerzıdés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére –
másnak nem engedheti át. Szolgáltató a szerzıdésbıl eredı bármely követelésének
engedményezésére,
faktorálására, zálogjog alapítására
kizárólag a Megrendelı által
meghatározott feltételek mellett a Megrendelı elızetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E
rendelkezések megszegése a jelen szerzıdés azonnali hatályú megrendelıi felmondását
eredményezheti.
6. Megrendelı köteles a teljesítés igazolással ellátott szabályszerően kiállított és befogadott számlát
a kézhezvételtıl számított 30 napon belül kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén Megrendelı a
Ptk 301/A § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
7. A számlák kifizetése, a jogszabályoknak megfelelıen benyújtott számla ellenében
átutalással történik a számlán megadott számlaszámra.

banki

8. Amennyiben Megrendelı 8 munkanapon belül nem emel írásban kifogást a számla tartalma
ellen, úgy azt Szolgáltató befogadottnak tekinti.
9. Jelen szerzıdés keretein belül leszállított eszközök tulajdonjogát és a szoftverek futtatható
állományára vonatkoztatott nem kizárólagos felhasználói jogát, Megrendelı az ellenérték teljes
mértékben történı kiegyenlítésével egyidejőleg szerzi meg véglegesen. Ezek a jogok, szoftverek
esetében, a szerzıdéskötés idıpontjában megfelelı verziószámú termék futtaható állományaira
vonatkoznak.
V.

A szerzıdés módosítása
1. Szerzıdı Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben az I. pontban meghatározott
tevékenységek teljesítése során további igények merülnek fel, Felek a meglévı szerzıdésben
foglalt szolgáltatások körére és ezek többletköltségére vonatkozó megállapodásukat,
amennyiben a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek fennállnak a jelen szerzıdést módosítják.

VI.

A szerzıdés hatálya, megszőnése
1. Jelen szerzıdés Felek által történı aláírás napján lép hatályba és 2010. december 31-ig terjedı
határozott idıtartamra köttetett. A Szállító által Vállalt teljesítés idıpontja .....................(naptári
nap)
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2. A szerzıdést annak határozott idıtartamán belül rendes felmondással jogszerően nem lehet
felmondani.
3. Megrendelı jogosult a szerzıdést - azonnali hatállyal – rendkívüli felmondással megszőntetni,
• ha a Szolgáltató Megrendelı írásos felszólítása ellenére is oly mértékben nem teljesíti
szolgáltatási kötelezettségét, hogy ennek következtésben a Megrendelı tevékenységét,
illetve az Óbudai Egészségolimpia Projekt végrehajtását súlyosan és tartósan veszélyezteti.
4. Szolgáltató a szerzıdés 15 napos határidıvel történı, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás
nyújtásának beszüntetésére jogosult, ha
• Megrendelı, Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére, bármely jogcímen fennálló elismert,
nem vitatott tartozása legalább 60 napja lejárt vagy
• Megrendelı, Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére, annak kézhezvételétıl számított 15
napon belül sem teljesítette, vagy folyamatosan, legalább 15 napon keresztül nem tartja be
a szerzıdés II./2. pontjában meghatározott valamelyik kötelezettségét.
A felmondás a szerzıdést megszünteti. A szerzıdés azon a napon szőnik meg, amikor az
érintett fél az erre vonatkozó írásbeli jognyilatkozatot kézhez veszi.
5. Felek a jelen szerzıdésben nem nevesített okból történı felmondás jogát kizárják.
6. Amennyiben Szolgáltató a szerzıdéstıl jogellenesen eláll vagy azt jogellenesen felmondja, vagy
a PAD-ban meghatározott ütemterv szerinti határidıkhöz képest késedelembe esik, illetve a
VI.3.-pontban meghatározott Megrendelıi felmondás esetén, Megrendelı a késedelem, hibás
teljesítés, illetve meghiúsulás esetére az VII. fejezet 7.2. pontjában meghatározott mértékő
kötbér (átalánykártérítés) érvényesítésére jogosult.
VII.
7.1

Biztosítékokkal kapcsolatos rendelkezések
Teljesítési Biztosíték
Szolgáltató szerzıdésszerő teljesítését Teljesítési Biztosíték nyújtásával köteles biztosítani,
Fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában vagy a Szolgáltató által a Kbt. 53.§ (6) s) pontjában
meghatározottak szerinti lehetıségek figyelembevételével alábbiakban jelölt módon:
.................................................................... .

7.1.1 Fedezeti Visszatartás
A Teljesítési Biztosítékot a Szerzıdéses Ár 10 %-ának megfelelı összegben köteles nyújtani, oly
módon, hogy a Szolgáltató által benyújtott teljesítési Igazolás alapján kiállított havi nettó számla
összegébıl a Megrendelı nettó 10 %-ot jogosult pénzügyi visszatartás útján levonni mindaddig
amíg a Teljesítési Biztosíték összege el nem éri a Szerzıdésben rögzített Szerzıdéses Ár 10 %át.
Megrendelı a Teljesítési Biztosítékként visszatartott összeg után kamatot nem fizet.
A Megrendelı jogosult a Fedezeti (pénzügyi) visszatartás igénybevételére tekintet nélkül a
Szolgáltató bármely ellenvetésére, ha a Megrendelı kijelenti, hogy a Szolgáltató bármilyen
mulasztást vagy szerzıdésszegést követett el a szerzıdés végrehajtása során.
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A Fedezeti (pénzügyi) visszatartás érvényességi határidején belül a Szolgáltató bármilyen
mulasztása vagy szerzıdésszegése a szerzıdés végrehajtása során önmagában megalapozza a
Megrendelı azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással, vagy a
szerzıdésszegéssel arányos részét igénybe vegye.
7.1.2 Amennyiben a Megrendelı a Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Teljesítési
Biztosítékot részben vagy egészben a Szolgáltató bármilyen mulasztása vagy szerzıdésszegése
következtében igénybe vette, úgy a Megrendelı jogosult a Teljesítési Biztosíték összegének a
szerzıdéses ár 10%-ával megegyezı összegre - a 7.1.1 pont szerinti módon - Fedezeti
(pénzügyi) visszatartás útján kiegészíteni.
Abban az esetben ha Szolgáltatónak szerzıdés alapján kifizetett és a még esedékes kifizetések
összege – szerzıdés módosítást következtében – bizonyíthatóan meg fogja haladni a
szerzıdéses ár összegét, úgy Megrendelı jogosult a Fedezeti (pénzügyi) visszatartás összegét a
szerzıdés módosítás nettó ellenértékének 10%-val megegyezı összegben a 7.1.1 pontban
rögzített módon pénzügyi visszatartás formájában levonni mindaddig, amíg a Teljesítési
Biztosíték el nem éri a szerzıdés módosítás nettó ellenértékének 10%-ával megemelt összegét.
7.1.3 A Teljesítési Biztosítéknak a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás teljesítését (várhatóan 2010.
december 31.) követı 60 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben Szolgáltató
szerzıdésszerően teljesített, úgy a befejezési határidıben történı teljesítést dokumentáló, hiba
és hiánymentesen lezárt átadás-átvételi jegyzıkönyvben rögzített teljesítési határidıtıl számított
15 napon belül Megrendelı köteles a Teljesítési Biztosíték összegét Szolgáltató számlájára
átutalni.
7.1.4. Amennyiben a Szolgáltató a Teljesítési Biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási kötelezvény
formájában nyújtja, úgy az feltétel nélküli és a szerzıdés aláírásával egyidejőleg köteles
Megrendelı rendelkezésére bocsátani. Egyebekbe a fenti rendelkezések irányadóak.
7.1.4 Jótállási kötelezettség
Szolgáltató az általa nyújtott és a jelen szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás tekintetében 24
hónap jótállásra köteles.
7.2

Kötbérek

7.2.1 A szerzıdı Felek a jelen szerzıdésben rögzített részteljesítési és befejezési határidı,
elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér mértékét a késedelem
minden megkezdett naptári napja után a nettó szerzıdéses ár 0,2 %-ában határozzák meg. A
kötbér maximuma a szerzıdéses ár, mint vetítési alap 10%-a.
7.2.2 A hibák kijavítására, hiányok pótlására nyitva álló határidı elmulasztása esetén a Szolgáltató
hibásteljesítési kötbért köteles fizetni, a hibajavítás, hibaelhárítás idıtartamára. A kötbér alapja
és mértéke a nettó szerzıdéses ár 0,2%-ának megfelelı összeg naponta, maximum a nettó
szerzıdése ár 10 %-a.
Megrendelı jogosult hibás teljesítés esetén két alkalommal a jelen pontban szabályozott
szankció érvényesítésére. A harmadik esetben Megrendelı jogosult a jelen szerzıdést rendkívüli
felmondással történı megszüntetésére és a késedelmi, valamint a meghiúsulási kötbér
érvényesítésére.
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Késedelmi kötbér: a határidı késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a nettó szerzıdéses
ár 0,2 %-nak megfelelı összeg naponta, de maximum a teljes nettó szerzıdéses ellenérték 20%a.
A 4.3 – 4.5 pontok alatti kötbérek – a szerzıdésszegés feltételeinek fennállása esetén –
együttesen is érvényesíthetıek, de a különbözı jogcímeken együttesen érvényesíthetı kötbérek
összege nem haladhatja meg a nettó szerzıdéses ár 20 %-át.
7.2.3. A Szolgáltatónak felróható lehetetlenülés, a Szolgáltató által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása és/vagy a Szolgáltató felróható magatartása miatt a Megrendelı által jogszerően
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szolgáltató kötbér és kártérítési felelısséggel
tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke, a nettó szerzıdéses ár 10 %-a.
7.2.4. A Megrendelı jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzıdésszegésbıl eredı egyéb jogait is
a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni, az esedékessé vált kötbérek összegét beszámíthatja
(levonhatja) a Szolgáltatónak esedékessé váló számlaköveteléseibıl, vagy a Teljesítési Biztosíték
összegébıl.
7.2.5. Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelısséggel, ha a káreseményt részben vagy egészben:
- Vis maior, külsı, általa nem befolyásolható körülmények okozták. (ide értendı nem
kizárólagosan az idıjárás, természeti jelenségek, stb. közvetlen és közvetett hatásai).
- az üzemeltetı személyzet vagy a felhasználók hibás vagy gondatlan kezelése okozta.
- a rendszer hardver, szoftver elemei konfigurációjának illetve üzemeltetési
környezetének Megrendelı általi megváltoztatása okozta.
VIII. Együttmőködés
1. Felek megállapodnak, hogy együttmőködnek a jelen szerzıdés rendelkezéseinek végrehajtása, a
végrehajtás módjának, eredményének, minıségének ellenırzése céljából, és kijelölt képviselıik
(projektvezetık) útján rendszeresen találkozni fognak a Szolgáltató szerzıdésszerő teljesítésének
elımozdítására, a felmerülı tisztázást igénylı kérdések megvitatására. Megbeszéléseik
eredményét emlékeztetıben, vagy jegyzıkönyvben a korábban meghatározottak szerint rögzítik,
és gondoskodnak arról, hogy a két fél részérıl a közremőködık a hozott döntéseket
haladéktalanul megismerjék és illetékességi körükben a szükséges intézkedéseket megtegyék.
2. A felek jelen szerzıdésben felhatalmazzák a kijelölt projektvezetıket, hogy a rendszer
megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési és részteljesítési jegyzıkönyvek aláírásánál
a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek továbbá megtenni mindazon
mőszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzıdés teljesítéséhez szükségessé válik és jelen
szerzıdésben, s a szerzıdés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A projektvezetık jelen
szerzıdésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak a közléstıl kezdve
hatályos, ha a korlátozást a másik féllel írásban közölték. A projektvezetı személyében történı
változást a felek egymással azonnal kötelesek közölni.
3. A projektvezetık kötelesek egymás között valamennyi közlést, intézkedést és döntést írásban
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.
4. A Felek által kijelölt projektvezetık:
• ………………. a Szolgáltató részérıl
• ……………… a Megrendelı részérıl
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IX.

Titoktartás
1. Felek jelen szerzıdés összes részletét, illetve az azzal kapcsolatosan tudomásukra jutott összes
információt, különösen a pénzügyi feltételekre vonatkozó adatokat üzleti titoknak tekintik és
gondoskodnak annak megırzésérıl. Mindez vonatkozik a Szolgáltató által a teljesítésbe bevont
közremőködıkre (teljesítési segéd) is.
2. A felek egymás üzleti és ipari titkainak megtartására kötelezettséget vállalnak, továbbá kötelezik
magukat, hogy a jelen szerzıdés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, titkosnak minısített
információkat megtartják. Jelen rendelkezés vonatkozásában titoknak minısül mindaz, amit a
Polgári Törvénykönyvrıl illetve a Tisztességtelen Piaci magatartás tilalmáról szóló törvény
vonatkozó rendelkezései üzleti titoknak minısítenek, továbbá mindazon információk,
amelyeket jelen szerzıdés titoknak minısít, valamint azok az információk, amelyeket a felek
egymással történı közléskor írásban titkosnak minısítenek. Ez a rendelkezés a jelen szerzıdés
megszőnte esetén is hatályban marad.
3. Felek jogosultak a szerzıdés teljesítésében közremőködı alkalmazottaikkal és esetleges
alvállalkozóikkal a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékig a szükséges információkat
megismertetni a vonatkozó titoktartási kötelezettség betartásával.
4. Felek egymás elızetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a
szerzıdéssel összefüggésben hozzájuk került dokumentumot, vagy információt, kivéve, ha azt a
szerzıdés végrehajtásának céljára kívánják használni.
5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során különös figyelmet fordít a
személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.,
valamint az Egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl
szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglalt adatvédelmi rendelkezésekre. Szolgáltató kijelenti,
hogy a rendszer nyilvántartásában szereplı személyes és különleges adatokat nyilvánosságra
nem hozza, feljegyzéseket ezekrıl nem készít és arra törekszik, hogy alkalmazottai az adatokat a
lehetı legszőkebb körben ismerjék meg. Személyes adatnak minısül a meghatározott
természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személyre
vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata a
természetes személlyel helyreállítható. Különleges adatnak minısül a faji eredetre, nemzeti,
nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más meggyızıdésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett
elıéletre vonatkozó adat.

X. Vegyes rendelkezések
1. Szerzıdı Felek a szerzıdésre irányadó jogként a magyar jogot fogadják el. Amennyiben a
szerzıdés teljesítése során Felek között vita merülne fel, kötelesek azt tárgyalásos úton
megoldani. Amennyiben a jelen szerzıdésbıl eredı jogvitákat a Felek békés úton nem tudják
rendezni, úgy alávetik magukat az ügy tárgya szerint – a Pp. elıírásai szerint – hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezı rendes bíróságnak.
2. Felek a szerzıdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással egyeztetik és csak kölcsönösen
elfogadott nyilatkozatot hoznak nyilvánosságra.
3. Szolgáltató szolgáltatása elvégzéséhez alvállalkozót vehet igénybe a Kbt. 71. § (1) bek. a)-b)
pontja alapján, valamint a 304. § (3) bekezdésében szabályozott esetben.
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4. A Felek kijelentik, hogy mindketten elsısorban a jelen Szerzıdés megfelelı teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok
jóhiszemő gyakorlásán alapszik, illetıleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy
tevékenységtıl, amely a jelen Szerzıdés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.
Bármely Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul bejelenteni, ha végelszámolás, csıd vagy
felszámolási eljárás hatálya alá kerül, akár ha vele szemben indítanak, akár ha ı kezdeményez
saját társasága ellen ilyen eljárást.
Szolgáltató jegyzett tıkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más társaságba
történı beolvadását, szétválását köteles 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni Megrendelı
részére.

A

5. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott
levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban
is meg kell erısíteni.
6. A Szerzıdés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerzıdés
érvénytelenségét. A szerzıdı felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelı rendelkezéssel történı
helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük megállapodás, úgy az
érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.
7. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
Kbt., valamint az idevonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
8. Jelen szerzıdés a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı ________ számú mellékletekkel
együtt érvényes.
Felek a jelen szerzıdést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezıt
cégjegyzésre jogosult képviselıik útján jóváhagyólag aláírják.
2010. …………..
Megrendelı részérıl:

Dr. Várszegi József
ügyvezetı igazgató

1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3.sz. Melléklet

Szolgáltató részérıl:

……………
gazdasági igazgató

………………..
…………………..

Megrendelı ajánlattételi dokumentációja
Szolgáltató ajánlata
Külön itt kiemelve a benyújtott ártáblázata.
Pénzügyi-Mőszaki Ütemezés
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3.sz. melléklet

Pénzügyi-Mőszaki Ütemezés

Egészségolimpia négy nagy rendezvényének várható idıpontjai
•

Elsı nagyobb rendezvény lebonyolítása során a mőszaki tartalom az Ajánlattételi
Dokumentáció VI. fejezete Szolgáltatási Elvárások, Mőszaki Specifikáció 2/B pontja szerinti
megvalósulása esetén
a rendezvény várható idıpontja
2010. április 24.
a részszámla kibocsátásának várható idıpontja
2010. április 30.

•

Második nagyobb rendezvény lebonyolítása során a mőszaki tartalom az Ajánlattételi
Dokumentáció VI. fejezete Szolgáltatási Elvárások, Mőszaki Specifikáció 2/B pontja szerinti
megvalósulása esetén
a rendezvény várható idıpontja
2010.
május 8.
a részszámla kibocsátásának várható idıpontja
2010.május 15.

•

2010. tavasz során megtartott kisebb rendezvények lebonyolítása során a mőszaki tartalom az
Ajánlattételi Dokumentáció VI. fejezete Szolgáltatási Elvárások, Mőszaki Specifikáció 2/A
pontja szerinti megvalósulása esetén
a részszámla kibocsátásának várható idıpontja
2010.május 31.
Harmadik nagyobb rendezvény lebonyolítása során a mőszaki tartalom az Ajánlattételi
Dokumentáció VI. fejezete Szolgáltatási Elvárások, Mőszaki Specifikáció 2/B pontja szerinti
megvalósulása esetén
a rendezvény várható idıpontja 2010.május 30., vagy június 5.
a részszámla kibocsátásának várható idıpontja
2010.június 15.

•

•

Negyedik nagyobb rendezvény lebonyolítása során a mőszaki tartalom az Ajánlattételi
Dokumentáció VI. fejezete Szolgáltatási Elvárások, Mőszaki Specifikáció 2/B pontja szerinti
megvalósulása esetén
a rendezvény várható idıpontja
2010. szeptember 18.
a végszámla kibocsátásának várható idıpontja
2010.szeptember 30.
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VI. SZOLGÁLTATÁSI ELVÁRÁSOK,
MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
ÖSSZEFOGLALÓ
Feladat meghatározása: Ajánlatkérı által 2010. évben 4 nagy (max. 2000 fıs) illetve 10 kisebb (100-200
fıs) rendezvényének hardver (1 db szervergép, a hozzá kapcsolódó adatbázis - SQL-99 szabványt
támogató relációs adatbázis-kezelı szoftver-, és operációs rendszer licencekkel) és célszoftverének
(nyilvántartó program) biztosítása, rendszergazdai felügyelettel (2 fı/rendezvényenként). Az
Ajánlatkérı szolgáltatást vásárol, egyedül az Ajánlattevı által fejlesztett célszoftver kerül a tulajdonába
az adatbázissal együtt. Ajánlatkérı a rendezvény részvételi szabályzatát mellékeli a feladat mind
pontosabb megértése érdekében.
4 nagy rendezvény várható idıpontja:
2010. április 24.
2010. május 08.
2010. május 30.
2010. szeptember 18.
Amennyiben a fentiektıl eltérı idıpontokban kerülnek megtartásra a rendezvények, úgy az
ütemezés annak megfelelıen módosításra kerül.
1.) Célszoftver specifikálása
/az alábbiakban specifikált program csak információt nyújt a fejlesztési feladat
nagyságrendjére vonatkozóan, a program Ajánlatkérıi lefejlesztésére szerzıdés aláírását
követıen 30 munkanap áll rendelkezésre, a célszoftver sikeres beüzemelését, átvételét a
Megrendelı által aláírt teljesítésigazolás biztosítja, amelynek alapfeltétele egy sikeres
Megrendelı általi tesztüzem lefolytatása, és a Vállalkozó által biztosított Felhasználói oktatás
megtartása/
A programnak lehetıséget kell biztosítania a résztvevık regisztrálására, amely összességében jelenti a
személyes, illetve versenyt érintı adatainak regisztrálási lehetıségét:
- név
- lakcím
- születési hely
- születési idı
- anyja neve
- neme
- E-mail
- Háziorvos neve
- Háziorvos telefonszáma
- Dohányzik-e
- Dohányzásról való leszokás dátuma
- Iskola megnevezése (diákok esetében)
Versenypontszámot befolyásoló adatok:
- Vérnyomás
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-

BMI
Haskörfogat
Dohányzás
Kötelezı szőrıvizsgálatok megléte
TOTO

2. Hány egység alkoholt iszik?
(1 egység = 0,5 dl tömény vagy 3 dl bor vagy 0,5 l sör)
naponta .................................................................................................. 100 karakter szabad szöveges mezık
hetente....................................................................................................
3. Nikotinfüggıségi teszt eredménye
kitöltés dátuma:
Teszteredménye:
Értékelés:
0-2 pont:
3-4 pont:
5-6 pont:
7-8 pont:
9-10 pont:

nincs függıség
enyhe függıség
közepes függıség
Erıs függıség
nagyon erıs függıség

Mennyi idıvel az ébredést követıen szívja el az elsı cigarettáját?
0-5 perc 6-30 perc 31-60 perc 60 perc felett
3 pont 2 pont
1 pont
0 pont

Nehezen állja meg, hogy ne dohányozzon olyan helyen, ahol tilos a dohányzás?
igen: 1 pont nem: 0 pont

Melyik cigarettáról gondolja azt, hogy arról lenne a legnehezebb lemondania?
a reggeli elsırıl: 1 pont az összes többirıl: 0 pont

Hány cigarettát szív naponta?
0-10: 0 pont 11-20: 1 pont 21-30: 2 pont 31- : 3 pont

Gyakrabban gyújt rá az ébredést követı elsı órában, mint a többi napszakban?
igen: 1 pont nem: 0 pont

Dohányzik e az ágyban, ha beteg és nem tud felkelni?
igen: 1 pont nem: 0 pont
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A program tegye lehetıvé szőrésen mért eredményeinek rögzítési lehetıségét:
Bioparaméterek
Vérnyomás
Szisztolés
Diasztolés

Értékek

Mértékegység

pl:120
pl 80

Célértékek

Hgmm
Hgmm

Testsúly

100

kg

Testmagasság

178

cm
(=testsúly/testmag
asság négyzete
méterben)

Body mass index

28

Vércukorszint

Koleszterinszint

140 60-300
90 30-150
biztonsági: 25200 kg)

19-25
max
cm 102cmffi
max 88 cm
nı

12-50

pl:5,2

6 mmol/l
mmol/l alatt

biztonsági:50200
biztonsági:50200
(biz:5-50)
(biztonsági:1,040

pl:5,8

5 mmol/l
mmol/l alatt

(biztonsági:2-15)

Haskörfogat

Testzsír

Biztonsági
értékhatárok

120

pl:26%

Szénmonoxidszint
Vitalográph

60-800

Csúcsáramlásmérés pl:200

ml/s

(biztpnsági: 60800)

FEV1

pl:90

%

biztonsági:10200)

Hány éves a tüdı?

pl:70

év

(bizt: 10-100)

A program tegye lehetıvé az egészségolimpián megrendezésre kerülı sportesemények
eredményeinek rögzítését így:
- Erı
- hasizom/hátizom
- helybıl magasugrás
- fekvıtámasz
- Ügyesség:
- streetball
- petáng
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- kerékpár
- Kondíció:
- Futás, gyaloglás
Mellékeljük a rendezvény részvételi szabályzatát, amely biztosítja a feladat értelmezését.
Az eredményekbıl lehetıség legyen rendezvényenkénti eredményhirdetésre, illetve összesített
eredményhirdetésre, az Ajánlatkérı által megadott pontozás alapján! A programból az adatok
lekérdezhetıek, illetve exportálhatóak legyenek Excelben és ACCES-ben feldolgozható formátumban, a
további feldolgozás céljából.
Folyamat: Résztvevık megérkezése a diszpécseri pulthoz, központba, ahol személyes adataik rögzítése
történik. Pontozó füzet átadása, amely biztosítja, illetve igazolja a különbözı sporteseményeken,
szőrıvizsgálatokon való részvételt. Az eredményeket az egyes helyeken rendezvény munkatársai
rögzítik, hitelesítik. Majd az eredmények a célszoftverbe rögzítése érdekében visszamennek a
központba, a diszpécseri pulthoz. A rendezvény lezárásakor a célszoftverbıl, programból azonnali
statisztikát, eredményt kell biztosítani. A célszoftver, avagy nyilvántartó programnak illeszkednie kell a
rendelıintézet rendszeréhez, hiszen a nyilvántartásba vett adatokat hosszútávon, a rendezvénysorozat
lezártát követıen is nyomon kell tudni követni, illetve a késıbbiekben felhasználhatóvá kell tenni.
2.) Rendezvények lefolyása, 1 (10 közül) kisebb és 1 nagyobb rendezvény (4 közül) Ajánlattevı
általi informatikai támogatás elvárása:
A.) 1 kisebb rendezvény:
- 1 rendszergazda biztosítása, aki a rendezvény megkezdése elıtt berendezi az
infrastruktúrát, hálózatba köti az 5 munkaállomást (min. 160GB HDD, 1GB RAM, 1,6
GHz proc., windows XP Prof oprendszerrel, wifi kártyával) és a szervert (min. 1
QUAD Core –de bıvíthetı 2re- processzoros brand szerver, winchester 6*300 GB
SAS, RAID 5, DVD író/olvasó), a rendezvény alatt pedig támogatást nyújt a célszoftver
felhasználására. A munkaállomásokat Megrendelı biztosítja. A szervergép Ajánlattevı
tulajdona marad, csak a rendezvények idejére bérli Ajánlatkérı.
- A regisztrációs és egyben adatrögzítı munkaállomások a helyszínen a résztvevık
bejárási útvonala mentén kerülnek elhelyezésre. Lefedendı terület max: 1000 nm., wifi
megoldással.
B.) 1 nagyobb rendezvény:
- egy szervergép (min. 1 QUAD Core –de bıvíthetı 2re- processzoros brand szerver,
winchester 6*300 GB SAS, RAID 5, DVD író/olvasó) biztosítása, amely Ajánlattevı
tulajdona marad, csak a rendezvények idejére bérli Ajánlatkérı
- a rendezvény megkezdése elıtt a rendszergazdák hálózatba kötik a 40 munkaállomást
(min. 160GB HDD, 1GB RAM, 1,6 GHz proc., windows XP Prof oprendszerrel, wifi
kártyával) és a szervert, a rendezvény alatt pedig támogatást nyújt a célszoftver
felhasználására. A munkaállomásokat Megrendelı biztosítja.
- 2 rendszergazda biztosítása, aki a rendezvény megkezdése elıtt berendezi az
infrastruktúrát, hálózatba köti a munkaállomásokat, a rendezvény alatt pedig támogatást
nyújt a célszoftver üzemeltetésében.
- Proximity kártyaolvasó biztosítása (futóversenyhez, rajt és cél állomásra)
- Proximity kártya (max.: 3000 db)
- A regisztrációs és egyben adatrögzítı munkaállomások a helyszínen egy központban
kerülnek elhelyezésre.
- A rendezvény végétıl számítva 2 órán belül a Szolgáltatónak az Ajánlatkérı részére az
adatokat felhasználhatóvá kell tennie, további kiértékelési célból.
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Ajánlattételi dokumentáció melléklete
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Az Óbudai Egészségolimpia programjára
I. Koncepció:
Az alapkoncepció azt tőzi ki célul, hogy javuljon a mozgalomban résztvevık egészségi állapota. Azt
díjazzuk, aki a legtöbbet teszi személy szerint is a saját egészségfejlesztése érdekében. Önmagában a jó
kondícióban lévı, mai tudásunk szerint egészséges résztvevık ezért eleve nem döntik el a versenyt jó
egészségi állapotukkal, de természetesen rájuk is számítunk. Nekünk fontos azonban, hogy motiváltak
legyenek a részvételre azok, akik jelenleg egészségdeficittel vagy kockázati tényezıkkel rendelkeznek (
ilyen a túlsúly, magas vérnyomás, magas vérzsírszint vagy magas vércukorszint, dohányzás). İk még
inkább rászorulnak az egészségfejlesztésre, mint egészséges versenytársaik.
Ezért a pontozás során és a végsı értékelésnél, ha a résztvevı több olimpiai rendezvényen is résztvesz,
az eredményei közül a legjobbat vesszük figyelembe . A pontozás a korcsoporthoz és nemhez tartozó
élettani célértékek és a verseny elıtt elıre meghatározott standardizált teljesítményhez viszonyított
eredmények alapján kerül meghatározásra (ezért ezeknek a szinteknek az elérése az elsıdleges cél ) .
A résztvevı önmagával versenyez. Saját kora, neme, állóképessége szerinti a pontozás. Egészséges és
beteg egyforma eséllyel nevez a versenybe. A leginkább arra rászorultak egészségfejlesztése is
megvalósulhat.
II. Nevezési feltételek:
•

Természetes személyek nevezhetnek.

•

Felnıtt résztvevınek számít az, aki 2010. január 1.-ig betöltötte a 18. életévét.

•

Gyermek kategória: 2004.01.01-e elıtt születettek, akik rendelkeznek legalább az egyik szülı
beleegyezı nyilatkozatával

•

A programban nem Budapest III kerületi lakosok is részt vehetnek, az eredményhirdetésen a
pontjaikat értékelik.

•

További feltétel a versenyszabályzat és feltételrendszer elfogadására vonatkozó nyilatkozat
aláírása, melyben a résztvevı hozzájárul, hogy a verseny során a résztvevı azonosítására
alkalmas személyes adatokat a Szent Margit Nonprofit Kft. kezelje.

•

A Budapest III kerületi telephellyel rendelkezı cégek által felajánlott díjak sorsolásán csak olyan
Budapest III. kerületi lakosok vehetnek részt, akik a III. kerületben laknak, dolgoznak vagy
tanulnak, és ezt lakcímkártyával, munkáltatói igazolással vagy diákigazolvánnyal bizonyítani
tudják.

III. Jelentkezés módja, lehetısége, határideje
- Kijelölt szőrınapokon
- Szent Margit Rendelıintézet (Budapest, Vörösvári út 88-96.) ügyfélszolgálatán
- Egészségolimpiai rendezvényeken
Jelentkezés úgy történik, hogy a jelentkezı adatait rögzítjük az adatbázisban, kap egy pontozófüzetet,
mellyel az adott szőrıállomásokon azonosítani tudja magát.
Utolsó határidı a szőrıvizsgálatok eredményeinek bemutatására és a jelentkezésre: bármelyik
egészségolimpiai rendezvény.
IV. Eredményhirdetés:
1. Egyéni versenyben nemenként (férfi és nıi kategória)
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2. Munkahelyi kollektívák (tetszés szerinti résztvevıvel csapatonként, egy fıre átlagolva az
értékelés):
10 foglalkoztatott esetén min. 3 fı nevezett résztvevı
10-50 fı közötti alkalmazottaknál 25%-os nevezés
50 fı feletti foglalkoztatottak esetén 20%-os nevezés
3. Gyermek kategória 6 -18 év között (2004.01.01 után születettek-tıl a 2010. január 1.-ig 18-ik
életévüket betöltöttekig )
4. Óbudai felnıtt alapellátást biztosító háziorvosi praxisok
A praxisokból jelentkezı betegek abszolút számát hasonlítjuk össze , tehát az a praxis nyer
ahonnan a legnagyobb számú résztvevı jelentkezik
- egyéni háziorvosi kategória
- praxis közösség kategóriája
V. Pontozási rendszer
A pontokat rögzítjük a „ Pontgyőjtı füzet” –ben , és a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.
informatikai bázisában. Az eredményhirdetésnél az informatikai rendszerben tárolt adatok a mérvadóak.
Azok a résztvevık, akik családi vagy munkahelyi kategóriában indulnak, automatikusan részt vesznek az
egyéni versenyben is, mert egyénileg versenyeznek, csak összeadjuk és átlagoljuk eredményeiket.
A nagy Egészségolimpiai események elıtt regisztrált adatok nem kerülnek a versenybe, csak tájékoztató
jellegőek, mert a pontozáshoz csak a kijelölt négy fı Egészségolimpiai rendezvényen készült méréseket
használjuk fel.
A pontszerzéshez és az érvényes versenyzéshez szükséges kötelezıen elvégzendı – külön listán, kor és
nem szerint feltüntetett –szőréseket* a felkészülési és a versenyidıszak alatt kell elvégeztetni, (a 2 év
alatt egyszer), és hiteles szőrılelettel, vagy a háziorvos azt igazoló dokumentumával kell igazolni,
legkésıbb az utolsó versenyzési részvételkor.
Egy olimpiai rendezvényen kötelezı részt venni. Ha az elsı alkalommal nem éri el a versenyzı az arany
fokozatot jelentı 160 pontot , lehetıség van többszöri próbálkozásra. Ebben az esetben az utolsó
eredményt vesszük figyelembe, illetve az utolsó eredményt hasonlítjuk össze az elsıvel bónuszpont
számításánál.
*VI. Életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok
Érték 10 év
RR vérnyomás
felett
6-10 év
pontozás
élettani
BMI
érték
állapot
pontozás
Haskörfogat

Dohányzás

<140/90
<125/85
20
<18,99
15

<159/99
<135/90
10
19-25
20

érték - Ffi

<94

94,1-102

>102,1

érték - Nı
pontozás

<80
20

80,1-88
10

>88,1
0

érték
pontozás

<6ppm
20

7-10
5

>11ppm
0
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<179/109 180/110<
<145/95
>145/90
5
0
25,01-29,99 30-34,99
15
10

35<
0

életmód

Szőrıvizsgálatok
(korhoz és nemhez
tartozó ajánlott
versenyszabályzatban
szőrések)
érték
igen
nem
meghatározott korhoz és nemhez
kötött vizsgálatok szerint
pontozás
20
0
Totó
20 kérdés, helyes válaszonként egy pont, max. 20 pont kapható
maximum kapható pontszám

fizikai
aktivitás

Erı
Kondíció,
állóképesség
Ügyesség

10
20
10

Dohányzásnál megkérdezzük a versenyzıt, hogy dohányzik-e, és mőszeres vizsgálat is lesz. Csak a
mőszeres vizsgálat eredményét pontozzuk.
Fizikai aktivitás pontozása:
Cooper teszt, Hungarofitt, Eurofitt által figyelembe vett ajánlások, valamint saját módszertanok
kombinációja a terheléses életvitellel kapcsolatos felmérések.
A három fı csoporton (erı, ügyesség, kondíció) belül választható a felmérés, amin részt vesz a
versenyzı. Két-két feladatot kell kiválasztani az erı és az ügyesség kategórián belül, amit pontozunk.
ERİ
Hasizom - felülés
Hátizom - törzsemelés
Helybıl magas ugrás – súlypont emelkedés
Karerı – karhajlítás, nyújtás - fekvıtámaszban
ÜGYESSÉG

Kerékpározás kijelölt terepen
Petanque
Streetball
Fent megjelölt elemekbıl két-két felmérést kell választani, melyekre egyenként 10-10 pontot lehet
maximum kapni.
KONDÍCIÓ
Gyaloglás
Futás
Gyaloglás és futás felmérése adott távolságon történik kártyaleolvasó rendszer segítségével, mely méri a
versenyzı idejét.
Cooper teszt alapján meghatározott fizikai teljesítményhez igazodik a pontozás, maximum 30 pont
kapható. ( Cooper teszt magyarázata ?)
Gyaloglás és futás közül szabadon lehet választani, amennyiben a versenyzı élettani állapota megengedi.
Az alábbiakban felsorolt kritériumok esetén, az esetleges szövıdmények miatt, csak a gyaloglás
felmérésében vehet részt:
- inzulinnal kezelt cukorbetegség
- ismert szívbetegség
- agyi vagy egyéb perifériás keringési zavar a kórelızményben
- mozgásszervi megbetegedés
- 160/100 Hgmm feletti vérnyomás
- ha a BMI(body mass index) nagyobb, mint 40
45

Minden rendezvényen orvostól lehet tanácsot kérni a részvétellel kapcsolatban, vagy az saját
felelısségre történik .
A következı betegségek, illetve állapotok az Egészségolimpián való részvétel szempontjából kizáró
jellegőek:
-fertızı betegség
-súlyos fokú szívelégtelenség
-180/110 Hgmm feletti vérnyomás
-45 –öt meghaladó testtömegindex ( testsúly kg/testmagasság négyzete méterben)
-ellenırizetlen cukorbetegség (10 mmol/l fölötti vércukorértékek)
-alkoholos befolyásoltság
-súlyos pszichiátriai betegség
-súlyos tüdıasthma
Fizikai aktivitást csak 30 C alatti hımérsékleten mérünk.

Biciklis Teszt pontozása
Játékos ügyességi teszt (1 fı/ 2 perc, szükséges egy kézilabda pálya)

Kerékpár
ügyességi
teszt
pont érték 0-110 év
NİK FÉRFIAK
2
1:25 - ig
4
1:24 - 1:16
6
1:15 - 1:07
8
1:06 - 0:58
10
0:58 alatt
1 hiba
10 mp
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Petanque
Kijelölt helyrıl kell eldobni a golyókat egy elıre berajzolt céltáblához, mindenkinek három
próbálkozása lehet, a legjobbat vesszük figyelembe. Cél, hogy a labda a céltábla közepén álljon meg, az
sem jó, ha erısebbet dob a versenyzı. Céltábla pontozásos felosztása: 2-4-6-8-10 pont. A célpont
közepétıl számítva a körök átmérıje: 15cm-25cm-35cm-45cm-55cm. A célpont közepétıl számítva a
dobóhely 8 m.
Hasizom felmérés pontozása
Izomerı.1-1 percig végrehajtandó teszt.
Hanyattfekvés, térd felhúz, talp a talajon, láb nincs beakasztva, kéz test mellett, tenyér lefelé néz. Kéz a
tarkón legyen, de nem lehet összekulcsolni az ujjakat, könyök oldalra nézzen. Amikor a felülést csinálják
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a maximum felemelkedés az lehet, hogy a könyökkel érintsék a térdüket vagy combjukat.
1 perc alatt megtett felülések száma
korosztály 6-8 év 9-10 év 11-12 év

13-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

Felülés
pont érték
1
2
3
4
5

Nık- Férfiak
-10
11-13
14-16
17-19
20-

-20
21-23
24-26
27-29
30-

-30
31-33
34-36
37-39
40-

-35
36-38
39-41
42-44
45-

-40
41-43
44-46
47-49
50-

-45
46-48
49-51
52-54
55-

-43
44-46
47-49
50-52
53-

-40
41-43
44-46
47-49
50

-37
38-40
41-43
44-46
47-

-34
35--37
38-40
41-43
44-

-30
31-33
34-36
37-39
40-

-26
27-29
30-32
33-35
36-

-22
23-25
26-28
29-31
32-

-18
19-21
22-24
25-27
28-

-14
15-17
18-20
21-23
24-

-10
11-13
14-16
17-19
20-

Hátizom felmérés pontozása
Izomerı.1-1 percig végrehajtandó teszt.
Hason fekve, fej, áll leszorítva, kéz tarkóra, comb a talajon, törzsemelés. Felemelés közben csak a csípı
és az alsóvégtag marad a talajon. Jobb lenne, ha valamire rá tudnának feküdni ( pl: 5 szivacsra). Mell
alatt feküdnének a szivacson, a fejükkel pedig a földön támaszkodnának, és vízszintesig emelkednének
csak, mert így nem fájdulna meg annyira a gerincoszlop.
1 perc alatt megtett hátrahajlítások száma
korosztály 6-8 év 9-10 év 11-12 év

13-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

Hátrahajlítás
pont érték
1
2
3
4
5

Nık- Férfiak
-6
7-9
10-13
14-16
17-

-9
10-12
13-16
17-19
20-

-12
13-15
16-19
20-22
23-

-14
15-17
18-21
22-24
25-

-16
17-20
21-25
26-30
31-

-20
21-24
25-29
30-35
36-

-18
19-22
23-27
28-33
34-

-16
17-20
21-25
26-30
31-

-15
16-19
20-24
25-29
30-

-13
14-17
18-21
22-25
26-

-12
13-15
16-19
20-22
23-

-10
11-13
14-17
18-20
21-

-9
10-12
13-16
17-19
20-

-8
9-11
12-15
16-18
19-

-7
8--10
11-14
15-17
18-

-6
7-9
10-13
14-16
17-

Streetball pontozása
10 dobásból annyi pontot kap, ahányat sikerült bedobni a kosárba. Körtébıl büntetıvonalról történik a
dobás.
Helybıl emelkedés
Gyors erı egy-egy ember.
Súlypont emelkedés
Helybıl emelkedés
korosztály
pont érték

6-8 év 09-10 év

11-14 év

15-19 év

20-24 25-29 30-34 35-39

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

Nık
1
2
3
4
5

-6
7-10
11-15
16-20
21-

-9
10-13
14-18
19-22
23-

-13
14-17
18-21
22-26
27-

-17
18-21
22-26
27-31
32-

-20
21-24
25-29
30-34
35-

-19
20-23
24-28
29-33
34-

-18
19-22
23-27
28-32
33-

-17
18-21
22-26
27-31
32-

1
2
3
4
5

-8
9-12
13-17
18-22
23-

-11
12-15
16-20
21-25
26-

-15
16-19
20-24
25-29
30-

-19
20-23
24-28
29-33
34-

-20
21-24
25-29
31-35
36-

-21
22-25
26-30
31-35
36-

-22
23-26
27-31
32-36
37-

-20
21-24
25-29
30-34
45-

-16
17-20
21-25
26-30
31-

-15
16-19
20-24
25-29
30-

-14
15-18
19-23
24-28
29-

-13
14-17
18-22
23-27
28-

-11
12-15
16-20
21-25
26-

-9
10-13
14-18
19-23
24-

-7
8-11
12-16
17-21
22-

-18
19-22
23-27
28-32
33-

-17
18-21
22-26
27-31
32-

-16
17-20
21-25
26-30
31-

-15
16-19
20-24
25-29
30-

-14
15-18
19-23
24-28
29-

-12
13-16
17-21
22-26
27-

-10
11-14
15-19
20-24
25-

Férfiak

Fekvıtámasz
Karerı mérés. Nıknek térdelı. (fekve nyomás saját testsúllyal)
Kézfejek, ujjak elırenéznek, támasz vállszélességnél kicsit szélesebb, váll vonalában, törzs egyenes, has
nem lóg be, könyök a test mellett.
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Fekvıtámasz
korosztály 6-8 év 9-10 év 11-12 év

13-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

Fekvıtámasz
pont érték

Nık
1
2
31
42
5 2-

1
2
3
4
5

1
2
2
3-

1
2
3
4
5-

1
1-2
4-5
6-7
8-

2
3-4
5-7
8-9
10-

2
3-5
6-9
10-11
12-

-2
3-7
8-13
14-19
20-

-4
5-9
10-15
16-21
22-

-6
7-11
12-17
18-23
24-

-8
9-13
14-19
20-25
26-

-9
10-14
15-20
21-26
27-

2
3-4
5-7
8-9
10-

1
2
3
4
5-

1
2
3
4-

2
3-

2-

1
2-

1-

-7
8-11
12-15
16-19
20-

-6
7-8
9-11
12-13
14-

-5
6-7
8-9
10-11
12-

-5
6
7-8
9
10

-4
5
6
7-8
9-

-3
4
5
6
7

1
1
1

1

1

Férfiak
-1
-2
-3
-4
5-

-8
9-13
14-19
20-25
26-

-2
3

1
1
2

4
5

2
3

Kondíció mérése
Gyaloglás, futás
12 perc alatt futással megtett távolság
12 perc alatt futással megtett távolság
korosztály 13-14 év
15-19 év
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70Nık
pont érték
1
-1 470
-1 609
-1 545
-1 534
-1 523
-1 512
-1 432
-1 416
-1 385
-1 352
-1 295
-1 255
-1 104
2 1471-1722 1610-2076 1546-1786 1535-1754 1524-1723 1513-1689 1433-1631 1417-1577 1386-1517 1353-1497 1296-1444 1256-1384 1105-1264
3 1723-1996 2077-2301 1787-1963 1755-1935 1722-1902 1690-1899 1632-1831 1578-1786 1518-1740 1498-1689 1445-1627 1385-1577 1265-1446
4 1997-2250 2032-2430 1964-2156 1936-2128 1901-2103 1900-2076 1832-2038 1787-1995 1741-1947 1690-1899 1628-1895 1578-1754 1445-1624
5 225124312157-2 127
-2 102 20772039199619481900189617551625-

Férfiak
1
-1 850
-2 092
-2 020
-1 963
-1 931
-1 899
-1 867
-1 834
-1 723
-1 657
-1 528
-1 400
-1 250
2 1851-1917 2093-2204 2021-2160 1964-2108 1932-2099 1900-2091 1868-1945 1835-1995 1724-1930 1658-1866 1529-1753 1401-1641 1251-1505
3 1918-2220 2205-2510 2161-2454 2109-2398 2100-2317 2092-2333 1946-2285 1996-2237 1931-2164 1867-2091 1754-2011 1642-1931 1506-1809
4 2221-2447 2511-2767 2455-2703 2399-2639 2318-2575 2334-2510 2286-2486 2238-2461 2165-2389 2092-2317 2012-2220 1932-2124 1810-1999
5 2448276827042640257625102487246223902318222121252000-

VI. Életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok
Az elvégzett szőréseket a résztvevınek igazolnia kell a szőrést végzı orvos által kiállított papírokkal.
Ezeket a papírokat az olimpiai rendezvényen kell bemutatni, ahol az ezért kapható pontszámot
adminisztráljuk.
A versenyszabályzatban életkor csoportonként elvárt szőrések:
- 25-65 éves kor közötti hölgyeknél nıgyógyászati onkológiai méhnyak szőrés, különös
figyelemmel a cytológiai és kolposzkópos vizsgálatra
- 45-65 év közötti nıknél mammográfia
- 18 év fölött : fogászati szájüregi rákszőrés és parodontózis szőrés
- 18 év alatt szájüregi szőrés (caries)
- 50-70 év közöttieknek vastag- és végbélrák szőrés (minimum székletvér vizsgálat)
- urológiai proszatarákszőrés
- Mindenkinek kortól függetlenül látásélességi vizsgálat (visus)
VII. Eredmények

49

Arany fokozat: 85-100% 136-160 pont
Ezüst fokozat: 70-84% 112-135 pont
Bronz fokozat: 60-69% 96-111 pont
Bonusz pontszerzési lehetıség: versenyzı pontszámaiban legalább 20%-os javulás esetén +20
pontot kap a versenyzı, amit az addig elért összpontjához hozzáadunk.
A kötelezı szőrıvizsgálatok e százalékos számításban nem számítanak.
Nyereményeket az „Olimpiai Bál” rendezvényen adjuk át. Amennyiben a versenyzı a rendezvényen
nem tudja átvenni a nyereményét, úgy azt megteheti a Vörösvári úti Rendelıintézetben az „Olimpiai
Bál” rendezvény után 30 naptári napig munkanapokon.
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