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II. Kiegészítő tájékoztatás
Solti Tamásné dr. -T

Tisztelt Ajánlattevők!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő „Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár számviteli-pénzügyi rendszereinek szabványos, integrált
vállalatirányítási megoldással történő kiváltása” : tárgyban közbeszerzési eljárást
folytat.
Az „Részvételi felhívással” és „Részvételi dokumentációval” kapcsolatban –
határidőben- több kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett.
A beérkezett kérdésekre a választ - határidőben- az alábbiak szerint adom meg a Kbt.
56. §-a valamint a 134. § (3). bekezdése szerint.
I. kérdéssorozat:
1. kérdés:
Szeretnénk érdeklődni, hogy az ajánlati kiírás lentiekben kiemelt részével kapcsolatos
értelmezésünk helye-e.
Kiírásban érintett szövegrész:
„… 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,
— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer.
A fenti paramétereknek megfelelő referenciák egyenként fedjék le legalább 100
felhasználó kiszolgálását …”
Szövegrész értelmezése szerintünk:
A fenti szövegben az „illetve” szó „vagy” jelentéssel bír és a kért referenciákat ennek
az értelmezésnek megfelelően kell beadni.
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1. Válasz:
A részvételi felhívás szövegét az alábbiak szerint módosítottuk!
(CORRIGENDUMOT KÖZZÉTETTÜK, LSD: A HONLAPUNKON!!)
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 1-et:
— a)pénzügy-számvitel,
— b) tárgyi eszköz,
— c) készlet,
— d) beszerzés,
— e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer. Legalább 50 felhasználó
kiszolgálását.
A fenti paramétereknek megfelelő referenciák egyenként fedjék le
A fenti szövegben az „illetve” szó „vagy” jelentéssel bír és a kért referenciákat
ennek az értelmezésnek megfelelően kell beadni.
II. kérdéssorozat:
A 2011/S 252-411542 - "Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Számvitelipénzügyi rendszereinek szabványos, integrált vállalatirányítási megoldással történő
kiváltása" részvételi felhívással kapcsolatban a következő kérdéseim lennének:
1. kérdés:
Ajánlati/részvételi felhívás: "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 legalább további 2-őt:
a) pénzügy-számvitel,
b) tárgyi eszköz,
c) készlet,
d, beszerzés,
e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer."
Kérjük pontosítani, hogy mind a 3 referencia kell tartalmazzon szoftver-szállítást és
szoftver bevezetést és támogatást és funkcióbővítést is?
1. Válasz:
A hirdetmény szövegét az alábbiak szerint módosítottuk!
(CORRIGENDUMOT KÖZZÉTETTÜK LSD: A HONLAPUNKON!!)
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 1-et:

3

— 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.
A fenti szövegben az „illetve” szó „vagy” jelentéssel bír és a kért referenciákat
ennek az értelmezésnek megfelelően kell beadni. Azaz mind a 3 referencia kell
tartalmazzon szoftver-szállítást és szoftver bevezetést és támogatást és/vagy
funkcióbővítést! (A funkcióbővítés nélkül még elfogadható a referencia!)
2. kérdés:
Ajánlati/részvételi felhívás: "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 legalább további 2-őt:
a) pénzügy-számvitel,
b) tárgyi eszköz,
c) készlet,
d, beszerzés,
e) adattárház, vagy vezetői információs rendszer."
Kérjük pontosítani, hogy mit értünk a "melyekben legalább 3 db megoldás
tartalmazta" alatt?
2. Válasz:
A hirdetmény szövegét az alábbiak szerint módosítottuk!
(CORRIGENDUMOT KÖZZÉTETTÜK, LSD: A HONLAPUNKON!!)
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) szoftverszállítási 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 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.
A legalább 3 db megoldás tartalmazta alatt azt értjük, hogy kell lennie minimum 3
db referenciának, melyek közül mindhárom rendelkezik pénzügy-számvitel
modullal és legalább még egy modullal a felsoroltak, tehát b) – e) közül!
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Lehet több referenciát is megadni, de a fenti 3 db referencia megadása alkalmassági
kritérium!
3. kérdés:
Ajánlati/részvételi felhívás:
Kérjük pontosítani, hogy az "M/3" együttes megfelelést jelent?
3. Válasz:

A hirdetmény szövegét az alábbiak szerint módosítottuk!
(CORRIGENDUMOT KÖZZÉTETTÜK, LSD: A HONLAPUNKON!!)
M/3: Alkalmatlan a részvételre és 10% feletti alvállalkozó (együttes megfelelés)
jelentkező, ha nem rendelkezik az elvárt minimális szakértelmet és erőforrást
megalapozó legalább 9 fő munkavállalóval, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személlyel az alábbiak szerint:
Tehát az "M/3" együttes megfelelést jelent!
Tisztelt Részvételre jelentkezők!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Ajánlatkérő 2012/S-21032919 számon (2012.
02.01. napján jelent meg a TED-en) a jelen közbeszerzési eljárásban corrigendumot
tett közzé. A korrigendumot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt „részvételi
felhívást” a honlapunkon teljes terjedelmében közzétettük.
Budapest, 2012. február 06.

Gacsályi Béla
főosztályvezető-helyettes

