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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32919-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
2012/S 21-032919
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Váci út 73/A., Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály II. em. 262/c szoba, attn: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály,
MAGYARORSZÁG-1139Budapest. Tel. +36 12982508. E-mail: kozbeszerzes@oep.hu. Fax +36 12982507.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.12.2011, 2011/S 252-411542)

Tárgy:
CPV:72212400, 72250000, 48420000
Üzletitranzakció-kezelő és egyéni üzleti szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások.
Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások.
Üzemeltető szoftvercsomag és szoftvercsomag-sorozat.
A következő helyett:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell:
M/1: Referenciák: A részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) mutassa be a részvételi
felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 3 db sikeresen megvalósított és lezárt vállalatirányítási
(ERP) szoftver-szállítási és - bevezetési valamint támogatási, illetve funkcióbővítési munkáját, melyekben legalább 3 db
megoldás tartalmazta az alábbi szakterület (modul) közül minden esetben az a)-t és a b - e) közül még legalább további
2-őt:
— a) pénzügy-számvitel,
— b) tárgyi eszköz,
— c) készlet,
— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer.
Részvételre jelentkező nyújtsa be a referencia igazolásait a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint a Kbt. 68. §-a alapján.
M/3: Részvételre jelentkező nyújtsa be igazolásait a Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja szerint: ismertesse a munkavállalók
képzettségét, nyújtsa be a végzettségüket igazoló bizonyítványok egyszerű másolatát, és az önéletrajzukat és a saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatukat a teljesítés teljes időszakára vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan, ha a részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) nincs az előző, a
részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 3 db olyan sikeresen megvalósított és lezárt
vállalatirányítási (ERP) szoftver-szállítási és - bevezetési valamint támogatási, illetve funkcióbővítési, referenciája,
melyek, mely legalább 3 db megoldás - tartalmazta az alábbi szakterület (m odul) közül minden esetben az a)-t és a b - e)
közül még legalább további 2-őt:
— a)pénzügy-számvitel,
— b) tárgyi eszköz,
— c) készlet,
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— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer.
A fenti paramétereknek megfelelő referenciák egyenként fedjék le legalább 100 felhasználó kiszolgálását.
M/3: Alkalmatlan a részvételre... jelentkező, ha nem rendelkezik az elvárt minimális szakértelemet és erőforrást
megalapozó legalább 9 fő munkavállalóval, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel az
alábbiak szerint:
— 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 10 éves, informatikai rendszerek tervezésében, megvalósításában és
bevezetésében projektvezetési szakmai gyakorlattal és PMP vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
szakember,
— 3 fő, felsőfokú végzettségű, személyenként informatikai rendszer részeként közigazgatási informatika rendszerek
bevezetésében vagy továbbfejlesztésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
— 3 fő, felsőfokú végzettségű, magyarul felsőfokon beszélő, személyenként legalább 3 éves integrált informatikai
rendszer részeként pénzügy-számvitel / tárgyi eszköz / készlet / beszerzés / pénzügyi kontrolling / adattárház és/vagy
vezetői információs rendszer, riportozó megoldás rendszerek bevezetésében vagy továbbfejlesztésében szakmai
gyakorlattal rendelkező szakember,
— 2 fő, felsőfokú végzettségű az államháztartás pénzügyi-számviteli rendszereit, vagy a társadalombiztosítási terület
vagy egészségbiztosítási pénztár működési és/vagy ellátási rendszereit ismerő, releváns informatikai területen legalább 4
éves tapasztalattal bíró szakember.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
A gazdasági szereplők tervezett száma: 5.
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
1. Referenciaérték és jogszabályi megfelelőség/származási hely 50 súlypont;
2. Rendelkezésre álló szakemberek 50 súlypont.
Az alszempontok a VI. 3. pontban részletezve.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Ár - teljes bekerülési és fenntartási költség. Súlyszám 10;
2. a műszaki tartalom. Súlyszám 20;
3. a javasolt megvalósítási módszertan és a projektterv megfelelősége. Súlyszám 20;
4. megrendelőtől elvárt közreműködése a megvalósításban. Súlyszám 10;
5. a jótállás. Súlyszám 10.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 14.2.2012 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 14.2.2012 (10:00).
VI.3) További információk:
— Az ajánlatra felkérni kívánt részvételi jelentkezők kiválasztása:
1. Referenciaérték és jogszabályi megfelelőség/származási hely 50 súlypont.
Részvételre jelentkező 3 db legnagyobb értékű, sikeresen megvalósított és lezárt vállalatirányítási (ERP) rendszer
referenciája kerül értékelésre. Anlatkérő 1-10 pontig határozza meg az egyes referenciák az alábbi alszempontok szerint
elérhető pontjait.
A súlyozás a besorolást követően történik. Ajánlatkérő ugyanazt a 3 referenciát értékeli a 2 alszempont szerint, a 3 db
referenciára elérhető maximális pontszám 30 pont.
A súlyozás után elérhető összpontszám 1 500 pont!
Bírálati módszer:sorbarendezés. Referencia érték: 400 000 000 HUF vagy nagyobb referencia érték 5 pont 200 és 400
000 000 HUF közötti referencia érték 4 pont.
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8.
És 200 000 000 HUF közötti referencia érték 1 pon.
Származás/jogszabályi megfelelőség:
Magyarországi jogszabályi környezetnek megfelelő referencia 5 pont.
Európai únión belüli jogszabályi környezetnek mefelelő refeencia 3 pont.
Európai únión kívüli jogszabályi környezetnek mgfelelő referencia 2 pont.
Helyesen:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell:
M/1: Referenciák: A részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) mutassa be a részvételi
felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 3 db sikeresen megvalósított és lezárt vállalatirányítási
(ERP) szoftver-szállítási és/vagy- bevezetési valamint támogatási, illetve funkcióbővítési munkáját, melyekben legalább
3 db megoldás tartalmazta az alábbi szakterület (modul) közül minden esetben az a)-t és a b - e) közül még legalább
további 1-et:
— a) pénzügy-számvitel,
— b) tárgyi eszköz,
— c) készlet,
— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer.
Részvételre jelentkező nyújtsa be a referencia igazolásait a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint a Kbt. 68. §-a alapján.
M/3: Részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) nyújtsa be igazolásait a Kbt. 67. § (3) bek.
d) pontja szerint: ismertesse a munkavállalók képzettségét, nyújtsa be a végzettségüket igazoló bizonyítványok egyszerű
másolatát, és az önéletrajzukat és a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatukat a teljesítés teljes időszakára
vonatkozóan.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan, ha a részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) nincs az előző, a
részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 3 db olyan sikeresen megvalósított és lezárt
vállalatirányítási (ERP) szoftver-szállítási és - bevezetési valamint támogatási, illetve funkcióbővítési, referenciája,
melyek, mely legalább 3 db megoldás - tartalmazta az alábbi szakterület (modul) közül minden esetben az a)-t és a b - e)
közül még legalább további 1-et:
— a)pénzügy-számvitel,
— b) tárgyi eszköz,
— c) készlet,
— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer.
A fenti paramétereknek megfelelő referenciák egyenként fedjék le legalább 50 felhasználó kiszolgálását.
M/3: Alkalmatlan a részvételre jelentkező és 10 % feletti alvállakozó (együttes megfelelés), ha nem rendelkezik az elvárt
minimális szakértelmet és erőforrást megalapozó legalább 9 fő munkavállalóval, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személlyel az alábbiak szerint:
— 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 10 éves, informatikai rendszerek tervezésében, megvalósításában és
bevezetésében projektvezetési szakmai gyakorlattal és PMP, IPMA, CMC vagy azzal egyenértékű végzettséggel
rendelkező szakember,
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— 3 fő, felsőfokú végzettségű, személyenként informatikai rendszer részeként közigazgatási informatika rendszerek
bevezetésében vagy továbbfejlesztésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
— 3 fő, felsőfokú végzettségű, magyarul felsőfokon beszélő, személyenként legalább 3 éves integrált informatikai
rendszer részeként pénzügy-számvitel / tárgyi eszköz / készlet / beszerzés / pénzügyi kontrolling / adattárház és/vagy
vezetői információs rendszer, riportozó megoldás rendszerek bevezetésében vagy továbbfejlesztésében szakmai
gyakorlattal rendelkező szakember,
— 2 fő, felsőfokú végzettségű az államháztartás pénzügyi-számviteli rendszereit, vagy a társadalombiztosítási terület
vagy egészségbiztosítási pénztár működési és/vagy ellátási rendszereit ismerő, releváns informatikai területen legalább 4
éves tapasztalattal bíró szakember.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
A gazdasági szereplők tervezett száma: 5.
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
1. Referenciaérték 50 súlypont;
2. Rendelkezésre álló szakemberek 50 súlypont.
Az alszempontok a VI. 3. pontban részletezve.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Ár - teljes bekerülési és fenntartási költség. Súlyszám 25;
2. A műszaki tartalom. Súlyszám 42;
3. A javasolt megvalósítási módszertan és a projektterv megfelelősége. Súlyszám 12;
4. Megrendelőtől elvárt közreműködése a megvalósításban. Súlyszám 9;
5. A jótállás. Súlyszám 12.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 17.2.2012 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 17.2.2012 (10:00).
VI.3) További információk:
— Az ajánlatra felkérni kívánt részvételi jelentkezők kiválasztása:
1. Referenciaérték 50 súlypont.
Részvételre jelentkező 3 db legnagyobb értékű, sikeresen megvalósított és lezárt vállalatirányítási (ERP) rendszer
referenciája kerül értékelésre. Ajánlatkérő 1-10 pontig határozza meg az egyes referenciák az alábbi szempont szerint
elérhető pontjait.
A súlyozás a besorolást követően történik. Ajánlatkérő a 3 referenciát értékeli és a 3 db referenciára elérhető maximális
pontszám 30 pont.
A súlyozás után elérhető összpontszám 1 500 pont!
Bírálati módszer: sorba rendezés.
Referencia érték:
200 000 000 HUF vagy nagyobb referencia érték 10 pont 100 és 199 900 000 HUF közötti referencia érték 6 pont 8 és 99
900 000 HUF közötti referencia érték 1 pont.
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
A részvételi felhívásban meghatározott egyéb feltételek változatlanok maradnak.

01/02/2012
S21
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- További információ - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/4

