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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 
1. Az ajánlatkér  neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
 

Mátrai Gyógyintézet 
3233 Mátraháza 7151 hrsz.  
Telefonszám: 06- 37-574-500 
Telefaxszám: 06- 37-374-091 
E-mailcím: igazgatas@magy.eu 

 
2. A közbeszerzés eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás indoka: hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont alapján. 
 
3. A közbeszerzés tárgya, illet leg mennyisége (nómenklatúra):  
 

Tárgy: Svájci-Magyar Együttm ködési program (6. prioritási terület) 2. 
fordulójának „Gyógyító régiók” SH/6/4 számú projekt keretében turisztikai 
informatikai rendszerek létrehozása (rendszertervek készítése, szolgáltatás 
fejlesztése) 

Közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelés. 

Mennyiség: 

o Marketing információs rendszer (MIR) létrehozása  
o Termékadatbázis és klíringrendszer kialakítása és bevezetése  
o Márka monitoring rendszer kialakítása, bevezetése  
o E-marketing megoldások kialakítása, bevezetése  

 
 CPV: 72.00.00.00-5; 

 
4. A közbeszerzés m szaki leírás, illet leg min ségi követelmények 

 
A rendszerrel szemben támasztott követelmények: 
- Oracle adatbáziskezel (az Oracle adatbáziskezel t Ajánlatkér  biztosítja)  
- Nyílt forráskódú, platform független rendszer (JAVA) 
- Nagy biztonságú környezet 
- Böngész ben futtatható, webes kliensek 

 
A turisztikai informatikai rendszerek funkcionalitását a melléklet tartalmazza. 

 
5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei 
 
Ajánlatkér  dokumentációt nem készít, az ajánlattételhez szükséges egyéb 
információkat a jelen ajánlattételi felhívás mellékletei tartalmazzák. 
 

6. A szerz dés meghatározása: vállalkozási szerz dés 
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7. A szerz dés teljesítési határideje: a szoftvert a szerz déskötést követ en két 
hónapon belül kell elkészíteni 

 
8. A teljesítés helye: Mátrai Gyógyintézet 

3233 Mátraháza 7151 hrsz.  
 
9. Szerz dést biztosító mellékkötelezettség:  

 
Késedelmi kötbér, amely késedelmes teljesítés esetén fizetend , mértéke: naponta a 
rendszer megvalósításra vonatkozó nettó szerz déses ár 0,5%. A késedelmi kötbér 
maximális értéke a rendszer megvalósításra vonatkozó nettó szerz déses ár 20%-a. 
Meghiúsulási kötbér, a szerz désnek a vállalkozónak felróható okból történ  
meghiúsulása esetére, amelynek mértéke a szoftver megvalósításra vonatkozó nettó 
szerz déses ár 30%-a. 
Ajánlatkér  ajánlati vagy más szerz déses biztosítékot nem ír el . 

 
10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illet leg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás: 
 
Az ajánlatkér  el leget nem biztosít. Számlázás módja: Ajánlatkér  által a teljesítés 
elismeréseként kiadott teljesítésigazolás alapján. 
A számla ellenértékének megfizetése Ajánlattev  általi teljesítést, és Ajánlatkér  
által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követ en számla 
ellenében, banki átutalással történik, a Kbt. 130. § (4) bekezdésével összhangban és 
a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en. 
Az ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy a kifizetések vonatkozásában az Adózás 
rendjér l szóló törvény 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ -ának el írásai 
irányadóak. 
 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattev  tehet-e részajánlatot vagy 
többváltozatú (alternatív) ajánlatot: ajánlattev  nem tehet részajánlatot és nem 
tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot 

 
12. Az ajánlatok bírálati szempontja:  
 

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint. 
 

13. A kizáró okok: 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szerepl , akivel szemben: 
- a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn; 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattev , akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
megjelölt kizáró ok áll fenn; 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattev  nyilatkozata, hogy nem tartozik a felhívásban el írt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) 
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Korm.  rendelet  2.  §  i)  pont  ib)  alpontja  és  a  4.  §  f)  pont  fc)  alpontjában  foglaltak  
szerint kell igazolnia. 
 
Ajánlattev nek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia arról, 
hogy a szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti 
kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok hatálya alá.  
 
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének 
napját követ  keltezés eknek kell lenni.  

 
14. Az alkalmassági követelmények: 

 
14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
 
Az ajánlattev  pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok 

benyújtásával tartozik igazolni: 

a) Valamennyi számlavezet  pénzügyi intézményt l származó nyilatkozata a 
310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 
tartalommal: 
1. számlaszám(ok), 
2. mióta vezeti az ajánlattev  számláját 
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattev  
pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldését megel  12 
hónapon belül; attól függ en, hogy az ajánlattev  mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

b) Saját vagy jogel djének az ajánlattételi felhívás megküldését megel  két lezárt 
üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, ha a 
gazdasági szerepl  letelepedése szerinti ország joga el írja a közzétételét. 
Kés bb létrejött gazdasági szerepl  esetében a m ködésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztés) származó árbevételr l szóló 
nyilatkozata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhet , úgy err l szóló nyilatkozat. A céginformációs 
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem 
szükséges. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  
 
Az ajánlattev re vonatkozó, a pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényez k: 
 
Alkalmatlan, 
 
a) bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a pénzforgalmi számláján 

az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel  12 hónapon belül 30 
napot meghaladó sorba állítás volt. 
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b) amennyiben a benyújtott beszámolók alapján a mérleg szerinti eredménye az 
ajánlattételi felhívás megküldését megel  két lezárt üzleti év mindegyikében 
negatív; Kés bb létrejött gazdasági szerepl  esetében m ködésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztés) származó árbevétele nem éri el a 
nettó 20 millió forintot. 

 
14.2. M szaki, illetve szakmai alkalmasság 

 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
  
Az ajánlattev  m szaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok 
benyújtásával tartozik igazolni: 
a) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint az 
ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított három évben teljesített 
legjelent sebb szoftverfejlesztésre, vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, 
megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerz dést köt  másik felet, a szolgáltatás 
tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az el írás és szerz désszer  
teljesítésr l, a 310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint 
ajánlattev  illetve az alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet 
nyilatkozatával vagy a szerz dést köt  másik fél által adott igazolással igazolva. 
 
b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakemberek saját kez leg 
aláírt szakmai önéletrajzának; végzettségüket, képzettségüket igazoló 
dokumentumok benyújtásával, a szakembert l származó rendelkezésre állási 
nyilatkozattal. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye:  
 
Az ajánlattev re vonatkozó, a m szaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró 
tényez k: 
 
Alkalmatlan, ha 
a) az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított 3 évben nem 
rendelkezik összesen legalább egy Oracle adatbáziskezel re épül , webservice 
megoldást használó, webes felhasználói felülettel rendelkez , nettó 10 millió Ft 
összeg  szoftver készítésére vonatkozó referenciával;  
 
b) nem rendelkezik legalább egy f  fels fokú informatikai végzettséggel, és 
ORACLE adatbázis kezel i ismerettel rendelkez  szakemberrel 

 
15. A hiánypótlás lehet sége: Ajánlatkér  a Kbt. 67. § szerint az összes ajánlattev  

számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehet ségét. 
 

16. Az ajánlattételi határid :  
 
2013. szeptember 12.   10:00 óra 
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17. Az ajánlat benyújtásának címe: Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza 7151 
hrsz.) igazgatóság tárgyaló 

 
18. Az ajánlattétel nyelve: magyar  
 
19. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:  
 

2013. szeptember 12.   10:00 óra 
Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza 7151 hrsz.) igazgatóság tárgyaló 

20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
 A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkér , az ajánlattev , valamint az 
általuk meghívott személyek, továbbá – közbeszerzéshez támogatásban részesül  
ajánlatkér  esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képvisel i, 
illet leg személyek lehetnek jelen. 

 
21. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér  által el írt alapvet  

szabályai; 
A tárgyalások célja az ajánlat szakmai tartalmának esetleges pontosítása, az ajánlat 
nem egyértelm  részleteinek tisztázása és az ajánlatkér  számára legkedvez bb 
szerz déses feltételek létrehozása. 
A tárgyalás az ajánlattev vel egy vagy szükség szerint több fordulóban kerül 
lebonyolításra. A tárgyalások lezárásáig az ajánlat módosítható. A tárgyalás 
befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ajánlatkér  a tárgyalásokról 
jegyz könyvet készít.  

 
22. Az els  tárgyalás id pontja: 
 

2013. szeptember 19.   10:00 óra 
Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza 7151 hrsz.) igazgatóság tárgyaló 

 
23. Ajánlati kötöttség minimális id tartama: a tárgyalások lezárását követ  30 nap. 
 
24. Az ajánlatok formai követelményei 

 
Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve az eredeti 
példányról készült 2 db szkennelt (pdf formátum), elektronikus formátumban CD 
vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, kell benyújtani. A csomagolásra rá kell 
írni: „Ajánlat, turisztikai informatikai rendszerek létrehozása”, valamint „Nem 
bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése el tt!”. Az 
ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a 
papír alapú ajánlatba foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején 
ajánlattev k tüntessék fel a következ  adatokat: ajánlattev  neve, az eljárás tárgya, 
az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. Az elektronikus 
formában benyújtott ajánlati példánnyal kapcsolatban ajánlattev  csatolja 
cégszer en aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
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Az ajánlatok felépítésének javasolt rendje: 

 Fedlap 
 Felolvasó lap 
 Tartalomjegyzék 
 A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozat 
 Kizáró okokra vonatkozó igazolások 
 Pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolások 
 szaki és szakmai alkalmasságának igazolások 
 Cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
 Ajánlat 
 Az Ajánlattételi felhívás és a Kbt. szerinti kötelez  nyilatkozatok, 

dokumentumok 
 Az ajánlattev  által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 

 
25.  További információk:  

 
25.1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell 

elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti 
információkat.  
 

25.2. A szerz dés nem köthet  meg az írásbeli összegezés megküldésének napját 
követ  tíz napos id tartam lejártáig. A szerz dés nem köthet  meg az 
írásbeli összegezés megküldésének napját követ  tíz napos id tartam 
lejártáig. Az összegezés megküldésének tervezett id pontja: 2013.09.20.  A 
szerz déskötés tervezett id pontja: 2013.10.01. 

 
25.3. Ajánlattev nek csatolnia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti 

nyilatkozatokat. 
 
25.4. Az ajánlattev nek meg kell jelölnie az ajánlatában a Kbt. 40. § (1) 

bekezdés a), b) pontjában meghatározottakat. (A nemleges nyilatkozatot is 
csatolni kell.) 

 
25.5. Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az 

ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) 
bekezdésének megfelel en elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni 
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszer  másolatban (vagy a 
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló 
dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a 
részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a 
fenti dokumentumok közül a megfelel ) egyszer  másolatban Amennyiben 
meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségvisel  által adott teljes 
bizonyító erej  magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, 
melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 

 
25.6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerül  összes 

költséget, kockázatot ajánlattev nek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától 
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vagy kimenetelét l függetlenül ajánlatkér  semmiféle módon nem tehet  
felel ssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 
 

25.7. Ajánlattev  köteles az ajánlatában külön nyilatkozni arra vonatkozóan, 
hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az ajánlati felhívás 
14. 1.a.) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására el írt tartalommal 
bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot. 

 
25.8. Ajánlattev  az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése 
szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történ  megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés 
teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés 
teljesítésének id tartama alatt. 

 
25.9. Ajánlatkér  az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következ  
legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel (személlyel) kötheti 
meg a szerz dést. 

 
25.10. A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 

egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális 
szerz dést), melyben a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk 
közül egy, a nevükben eljárni jogosult képvisel t megjelölni. 

 
25.11. Amennyiben a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor 

csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem 
kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény 
kinyomtatott változata, cégszer en aláírva. 
 

25.12. Ajánlattev  a Kbt. 54. § (1) szerint tájékozódni köteles a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell 
felelni. Err l szóló nyilatkozatát Ajánlattev  ajánlatához csatolni köteles. 
 

25.13. Ajánlatkér  a beszerzés finanszírozásához támogatást vesz igénybe 
Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev k figyelmét a Kbt. 40. § (3), (4) bekezdés 
rendelkezéseire. 

 
25.14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában 

a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) el írásai szerint 
kell eljárni.  

 

26. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó el írások 
 
Ajánlattev k írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók védelmére és 
munkafeltételekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes Nemzeti Munkaügyi 



8 
 

Hivatal, a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) és az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben el írtaknak 
megfelel en. 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 

Felügyel sége 
 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44.  
Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82.  

tel: 06-46-560-010 
fax: 06-46-562-071 

E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Megnevezés: Miskolci Bányakapitányság 

Cím: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 
Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 31 
Telefon: (36-46) 503-740          

Fax: (36-46) 503-741 
Email: mbk@mbfh.hu 

 
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, 
illetve: 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Dr. Magyar Veronika 

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 119. 
Telefon (központi): 42/501-008/137m. 

Telefon (titkárság): 42/501-008 
Fax: 42/501-007 

Email: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu 
a megyei és városi intézetek elérhet sége a www.antsz.hu internet-címen is 

megtalálható 

27. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból támogatott-e: igen. 
Svájci-Magyar Együttm ködési program (6. prioritási terület) 2. fordulójának 
„Gyógyító régiók” SH/6/4 számú projekt. 
 
28. Mellékletek 

- Gyógyító régiók elektronikus értékesítés és logisztikai platform funkcionalitás 
- Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
- Felolvasó lap(Minta) 
- Szerz dés tervezet 
- Nyilatkozatminták 

 
29. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. szeptember 04. 
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Gyógyító régiók elektronikus értékesítés és logisztikai platform funkcionalitás 

 

Összefoglaló 

Ajánlattev nek el ször a részletes követelményeket tartalmazó specifikációt kell elkészítenie és 
átvételre átadnia a rendszert. 

Elvárás az elektronikus platformmal kapcsolatosan, hogy képes legyen a hagyományos 
értékesítési csatornák mellett új értékesítési pontok bevonására, amelyek korábban nem, vagy 
csak közvetve vettek részt a régió idegenforgalmának növelésében. A platform biztosítson 
integrációs felületet az egészségügyi és turisztikai piac szerepl inek elektronikus rendszereihez, 
ezáltal közvetlen értékesítési felületet kínálva. A rendszerhez potenciálisan kapcsolódó 
partnerek els sorban olyan körb l kerüljenek ki, amelyek szerepkörüknél fogva társíthatóak a 
pályázatban résztvev  regionális partnerek szolgáltatási köréhez, pl: háziorvosok, utazási 
irodák, egészségügyi szolgáltató intézmények, medikai magánpraxisok, de ebbe a körbe 
beletartoznak a külföldi, egészségügyi turizmusra szakosodott irodák is. El nyt jelent, ha az 
informatikai platformnak már van kiépített klientúrája a célzott szegmensekben, így 
könnyebben növelhet  az értékesítést végz  pontok száma és csökkennek az ezzel kapcsolatos 
költségek, a promócióra szánt er források és id . 

Az elektronikus értékesítési platformnak célszer en támogatnia kell az értékesítés teljes 
folyamatát, tehát lehet séget kell nyújtania arra, hogy az értékesítési pontok ne csak a pre-sales 
tevékenységet végezhessék el, de menedzselhessék a kapcsolódó id pontfoglalást 
szolgáltatásokra és lehet ség szerint a fizetés és számlakiállítás is ezen a platformon történjen. 

Az értékesítési pontok rendszeréhez történ  illesztés mellett a platformnak képesnek kell lennie 
önálló, interneten keresztül elérhet , többnyelv  (pl: angol, német) felületet biztosítani az 
értékesítésben és promócióban résztvev  partnereknek, így azok az értékesítési pontok is 
kapcsolódhassanak a platformhoz, akiknek nincs lehet ségük a saját rendszerükb l elérni azt.  
Szükséges, hogy a rendszer mélyebb betekintést és nagyobb funkcionalitást engedjen ezeknek a 
partnereknek, mint a bárki számára közvetlenül elérhet  internetes portál. Ennek támogatására 
a platformnak rendelkeznie kell szélesen skálázható hozzáférés- és jogosultságkezeléssel, 
ezáltal biztosítva, hogy pl. egy szakorvos képes legyen elektronikus beutalót küldeni a 
programban résztvev  egészségügyi intézményekhez, míg egy utazási iroda a -felhasználói 
profiljának megfelel en- gyorsan és hatékonyan hasonlíthasson össze szálláslehet ségeket, 
árakat, kapacitást, stb. 

Funkcionalitás, szolgáltatások: 

MIR: 
 

A Marketing Információs Rendszer egy olyan internetes eszköz, amely alkalmas arra, hogy a 
medikai és turisztikai piac szerepl it kösse össze egy közös platformon. Ez a platform 
megteremti a lehet ségét, hogy a egészségügyi intézmények, medikai, turisztikai szolgáltatók, 
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orvosi praxisok, utazási irodák  és egyéb szolgáltatók publikálják az általuk kínált termékeket 
és szolgáltatásokat, igénybe vegyék (el jegyezzék) egymás szolgáltatásait, közös termékeket 
alakítsanak ki (co-branding) és optimalizálják a vásárlói logisztikát. A rendszer lényegében egy 
virtuális piactér, amely korszer  megoldást nyújt a szerepl k együttm ködésére és az egymás 
között generált tranzakciók elszámolására, érdekeltségi konstrukciók megteremtésére. 

A rendszert l elvárt alapszint  funkciók: 

- Elektronikus el jegyzések kezelése szolgáltatási pontokra 
- Id pontfoglalás szolgáltatásokra 
- Medikai dokumentumok azonnali megtekinthet sége, állapotfigyelés 
- Leletarchívum,  páciensek medikai adatainak teljes kör  nyilvántartása 
- Testre szabható el jegyzési rendszer saját szolgáltatásokra 
- Jutalékok, szolgáltatási díjak kezelése, elszámolások, klíring 
- Munkalisták, work-flow megjelenítése, támogatása 
- Termékek, szolgáltatások megjelenítése 

 

A rendszernek kiemelt figyelmet kell fordítania a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi 
szabályozások tiszteletben tartására. A rendszerben a vásárlók (páciensek) medikai és személyi 
adataihoz a megfelel  jognyilatkozatoknak kell társulnia, a rendszer kizárólag ennek alapján 
engedhet hozzáférést az adatokhoz.  

A rendszer szolgáltatásait nagy biztonságú és rendelkezésre állású infrastrukturális háttérnek 
kell biztosítania.  

Termék Adatbázis: 
 

Ahhoz, hogy a Marketing Információs Rendszer ténylegesen betöltse funkcióját, 
elengedhetetlen megteremteni a programban résztvev  és a térség szolgáltatásait értékesít  
partnerek számára egy érdekeltségi rendszert, amely az elektronikus platform részeként 

ködik. A Termék Adatbázis Rendszer célja: megteremteni az egymás közti elszámolás 
lehet ségét. Az elszámolóház integráció segítségével a rendszerben az egyes értékesítési és 
szolgáltatási pontokon keletkez  bevétel elszámolásra kell kerülnie a szolgáltatást végz k 
között, így nincs szükség arra, hogy a szolgáltatást igénybe vev  ügyfél minden szolgáltatási 
ponton külön fizessen. Az elszámolóház az ügyfél számára egyszer sítse a szolgáltatások 
elérhet ségét, a szolgáltatók számára pedig részben pre-paid rendszer vé kell alakítania a 
finanszírozást, mivel az ügyfél már az értékesítési ponton, a szolgáltatás megrendelésekor 
kifizeti annak díját.  

Az elszámolóházhoz kapcsolódóan szükséges az elektronikus fizetési lehet ségeket bevezetni, 
így a potenciális partnernek nem szükséges személyesen megjelennie egy szolgáltatási ponton, 
elég a „virtuális jelenlét” a fogyasztáshoz. Az elektronikus fizetési mód egyszer síti a 
szolgáltatók közötti klíringet, minimalizálva a készpénzes tranzakciók számát.  
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A  termékek és szolgáltatások tárolása célszer en egy több dimenziós mátrix szerkezetben 
történjen. Minden egyes szolgáltatási pont választhassa meg, hogy az általa kínált szolgáltatás: 

 

- Mely más szolgáltatók vagy ügyfelek számára érhet  el 
- Milyen árképzést alkalmaz a rendszer többi szerepl je számára, hogyan differenciál 

szolgáltató típustól függ en 
- Milyen jutalékot biztosít a beküld  pontnak 
- Milyen id beosztással, milyen ütemezés szerint biztosítja a szolgáltatást 

 

A funkció segítségével kialakítható egy szofisztikált értékesítési struktúra, amely az 
elszámolóház funkcionalitással kapcsolódva egy nagyon hatékony online értékesítési rendszer 
funkcionalitását adja.  

Elszámolóház 

Az elszámolási mechanizmusnak jól átláthatónak, könnyen értelmezhet nek kell lennie. Az 
egyes értékesítéssel kapcsolatos számítások, jutalékok hatékony megjelenítése az 
értékesítésben részt vev  partnerek számára kritikus tényez , ellenkez  esetben nem vonzó a 
rendszer a résztvev k számára. 

Szintén az elszámolóház teszi lehet vé, hogy a térség szolgáltatói egymás között közvetlenül 
irányítsák a pácienseket (vendégeket), szolgáltatói csomagokat alakítva ki. Ennek segítségével 
növelhet  a térséget meglátogató vendég által igénybe vett szolgáltatások száma. 

Az elszámolóházhoz kapcsolódóan szükséges az elektronikus fizetési lehet ségeket bevezetni, 
így a potenciális partnernek nem szükséges személyesen megjelennie egy szolgáltatási ponton, 
elég a „virtuális jelenlét” a fogyasztáshoz. Az elektronikus fizetési mód egyszer síti a 
szolgáltatók közötti klíringet, minimalizálva a készpénzes tranzakciók számát. Az informatikai 
platformnak képesnek kell lennie az elterjedt fizetési megoldásokhoz történ  kapcsolódásra.   

Szolgáltatói honlapok, portálok integrációja 

Az elektronikus platformnak biztosítani kell, hogy a térség szolgáltatói a rendszerben 
megjeleníthessék a saját szolgáltatási portfoliójukat, ezáltal egy elektronikus piacteret 
kialakítva, amely egységes portfóliónként, a márkaépítés során kialakított tematikának 
megfelel en kínálja a régió szolgáltatásait, megkönnyítve a potenciális ügyfelek számára a 
régió adottságainak megismerését, egyúttal promótálva magát a brandet. Ez a fajta integráció 
lehet alkalmas arra, hogy az elektronikus értékesítési rendszerrel kapcsolatba kerül  alkalmi 
érdekl  több  vonalon  eljuthasson  a  régió  szolgáltatásaihoz,  mivel  az  egyetlen  termék iránt,  
(pl mátrai borok) érdekl  ügyfél anélkül kaphasson átfogó képet a régió márkáiról, hogy 
aktívan rákeresne ezekre.  

Meg kell teremteni annak a lehet ségét, hogy a térség szolgáltatói a már meglév , önálló 
honlapjaikat is integrálhassák a rendszerbe, vagy amennyiben a jöv ben szeretnének ilyen 
oldalt kialakítani, akkor a márka arculatának megfelel  design elemek a platformon keresztül 
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könnyen elérhet ek legyenek a számukra. Célszer  a TDM-ek portáljait is a platformhoz 
illeszteni, így azok er síthetik egymás tevékenységét és igazodhatnak a márka meghatározott 
arculatához.  

Fontos szempont, hogy a saját honlappal nem rendelkez  szolgáltatók, akik jelenleg nem élnek 
saját webes megjelenéssel, mert nincs rá lehet ségük, vagy mert a szolgáltatási körük 
önmagában nem indokolja egyéni honlap elkészítését, (pl. egy borozó) is megjelenhessenek 
portfóliójukkal a platformon. Ennek el segítésére sablonokat, eszközkészleteket kell 
kialakítani, amely designjában illeszkedik a márkához és kezelhet sége révén elérhet  az 
informatikai megoldásokban nem jártas partnerek számára is. Az illesztést és digitális 
megjelenést a platformnak szükséges támogatnia megfelel  dokumentációval, vagy lehet ség 
szerint video helpek, vagy egyéb elektronikus oktatási anyag megjelenítésével.  

 

E-Marketing 
 

Az E-Marketing rendszer egy olyan eszköztár, ami a Marketing Információs Rendszerhez 
kapcsolódva támogatja a Gyógyító Régiók értékesítési tevékenységét. 

Direkt marketing eszközkészlet 

Az elektronikus rendszer adottságai között kell szerepelnie a páciensekkel kapcsolatos, 
marketing szempontból releváns információk gy jtésének, amely alapja lehet annak, hogy a 
térség szolgáltatói a potenciális ügyfeleket személyre-szabott ajánlatokkal célzott szólíthassák 
meg. A direkt marketing ez irányú bevezetésének feltétele, hogy rendelkezésre álljon egy olyan 
adatbázis, amely képes a szolgáltatásokat már korábban igénybe vett páciensek adatait a 
mindenkori adatvédelmi szabályozásoknak megfelel en eltárolni.  További lehet ség, hogy a 
platformhoz csatlakozó értékesítési pontok saját adatbázisában kereshet vé váljanak a régió 
szolgáltatásai iránt esetlegesen érdekl  ügyfelek adatai.  

Mintaként a Google cég „Google Ads” szolgáltatása állhat, amelynek lényege, hogy a vásárlói 
preferenciákat figyel  alkalmazás rendszerezi az adatokat és a felhasználó számára mindig a 
releváns, fogyasztói szokásaihoz illeszked  hirdetéseket, ajánlatokat jelenít meg. 

Amennyiben a rendszer számára megnyitott adatbázisokban lehet vé válik a keresés, -f képpen 
a medikai szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók számára- egy olyan célpiac nyílhat meg, 
amelyhez korábban nem volt közvetlen hozzáférésük. Példaként a krónikus légúti 
megbetegedésekben szenved  páciensek szolgálhatnak, akik számára komoly vonzer  lehet a 
régióban m köd  kezelések választéka, különösen abban az id szakban, amikor panaszai 
fokozódása miatt egyébként is terápián vesz részt, így a rendszer számára az ügyfél ilyen 
irányú fogyasztási aktivitása egyértelm  jelzést jelenthet arra, hogy érdemes személyre szabott 
ajánlattal megszólítani t. 

A küls  adatbázisokhoz történ  csatlakozáson túl elengedhetetlen, hogy a régió szolgáltatóinál 
megjelen  fogyasztók adatai bekerüljenek a rendszer adatbázisába. Az adatok gy jtésénél 
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figyelembe kell venni az adatvédelmi törvényeket, különösen a medikai adatok 
vonatkozásában. A szolgáltatások igénybevételér l keletkez  információ hozzárendelhet  a 
fogyasztóhoz, így összeállíthatóak a fogyasztói preferenciák, amelybe beletartoznak adott 
esetben a medikai kezelések is. Ez az adatbázis a kés bbiekben az alapja azoknak a marketing 
akcióknak, amelyek kialakításánál figyelembe vehet k a megcélzott személy fogyasztói 
szükségletei egy széles palettán. A rendszernek lehet vé kell tennie, hogy közvetlenül, akár 
kampányszer en generálhatóak legyenek marketing levelek, emailek, telefonos kontaktlisták, 
stb. 

E-compliance 

Az e-compliance funkcionalitás olyan szolgáltatási kör, amely kifejezetten a medikai 
kezeléseken résztvev  páciensek terápián tartását és beteg megfelel  orientációját biztosíthatja. 
A páciens medikai adataihoz történ  hozzáféréssel a kezel orvos -legyen az a térség eü 
szolgáltatója, vagy a beutaló fél- nyomon követheti a páciens kezelésének egyes lépéseit, 
javaslatot tehet, emlékeztetheti a pácienst pl kezelésen történ  megjelenésre, 
gyógyszerkészítmény szedésére, stb. Ebbe beletartozik a térségben igénybe vehet  medikai és 
egyéb szolgáltatások újbóli felajánlása a páciens számára, hiszen a krónikus betegségekben 
szenved  páciensek rendszeresen visszatér  ügyfelet jelentenek a régiónak, ám az újbóli 
megjelenés nem feltétlenül automatikus, abban komoly tényez  lehet az e-compliance 
keretében nyújtott páciens-követés.   

Az e-compliance egy napjainkban még nem széles körben elterjedt szolgáltatás, amely 
önmagában is  alkalmas  arra,  hogy differenciáló  tényez  legyen  a  térséget  reprezentáló  márka  
számára. A szolgáltatás hordoz egy olyan üzenetet, mely szerint a páciens –jogosan- érzi úgy, 
hogy folyamatosan foglalkoznak vele, „utánkövetést” kap és egy emelt szint  szolgáltatást 
biztosítottak a számára.  

Amennyiben a rendszer rendelkezik e-compliance támogatással, a szolgáltatói körben nyújtott 
terápiák sikeressége növelhet  és az ezzel kapcsolatosan kinyerhet  pozitív statisztikák 
hozzájárulhatnak a márka image fejlesztéséhez, közvetlen marketing üzenetként is 
felhasználhatók, végs  soron pedig növelik a térségben igénybe vett szolgáltatások számát.  

Kártyás törzsvásárlói (törzsbeteg) rendszer 

Az e-compliance rendszer implementáció indokolhatja egy olyan elektronikus kártyarendszer 
bevezetését is, amely a régió medikai szolgáltatásait gyakran igénybe vev  pácienseket célozza. 
A törzsvásárlói kártyát azok a páciensek kaphatnák meg, akikkel a hosszabb távú 
együttm ködés keretében szorosabb kapcsolattartás indokolt. A kártyatulajdonos a kártya 
átvételével  olyan jognyilatkozatot tesz, amely felhatalmazza medikai adatainak kezelésére a 
szolgáltatót. A kártya birtokosa egyúttal magasabb szint  szolgáltatási csomagot és 
kedvezményeket kap. A hangsúly a szoros együttm ködésen van a szolgáltató és a páciens 
között: mivel a kártya a rendszerben megbízhatóan azonosítja a felhasználót, lehet ség nyílik 
olyan pl olyan internetes felületet kialakítani (personal portal), ami a kártyabirtokos számára 
speciálisan kialakított terápiakövetésr l ad folyamatos információt mindkét fél számára, így a 
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páciensnek is lehet sége van aktívan információt szolgáltatni állapotáról, ezáltal el segítve a 
terápia hatékonyságát. 

 A kártya a szolgáltatói körben azonosítóként szolgál, a páciens ennek segítségével gyorsan és 
hatékonyan vehet igénybe szolgáltatásokat. Az eszköz birtoklása emellett egyértelm en er síti 
a márkához való köt dést és megkönnyíti a kártyabirtokos megtartását, mint ügyfél.  

 
Márka Monitoring 
 

Az elektronikus platform adatbázisában fellelhet  információk nem csak az e-compliance és a 
direkt marketing szolgáltatásoknak, de marketing és tudomány kutatásokhoz, statisztikák 
készítéséhez is alapot szolgáltathatnak. Az ezeket kiszolgáló informatikai rendszernek 
képesnek kell lennie az adatok strukturált megjelenítésére, a technológiának lehet vé kell 
tennie, hogy az adatbázishoz utólagosan is igény szerinti riportokat lehessen illeszteni, amely a 
felhasználó igénye szerint képes rendszerezni az adatbázisban fellelhet  adatokat.  

Az így elérhet  kutatói adatbázis számos, az alábbiakhoz hasonló célokra felhasználható: 

- Medikai kutatás: hatékonyan megvizsgálható a relevancia az egyes medikai kezelések 
és a páciens állapotának változása között. A kutatás eredményei felhasználhatók 
publikációkban, marketing anyagokban, ezáltal hozzájárulva a márkaépítéshez. A 
megfelel  keretek között végzett orvosi kutatások jelent sen hozzájárulhatnak a brand 
nemzetközi ismertségéhez. 

-  Marketing akciók sikerességének mérése: a kampány során megszólított ügyfelek és az 
adott személyhez és akcióhoz kapcsolódó fogyasztások összefüggéseinek vizsgálatával 
mérhet vé válnak a marketinghez kapcsolódó tevékenységek, így a programban 
résztvev knek lehet sége van a marketing tevékenység optimalizálására, 
hatékonyságának növelésére. 

- Kialakított fogyasztási csomagok sikerességének, értékesítési hatékonyságának 
vizsgálata: a térség szolgáltatóinak közös érdeke, hogy a fogyasztó felé egységes 
megjelenéssel éljenek, ezáltal er sítve a márka presztízsét. A co-branding tevékenység 
során statisztikák gy jthet ek arról, hogy mely termék- és szolgáltatás-kapcsolások 

ködnek a gyakorlatban. 
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Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke  

Sorszám Megnevezés 

1 

Ajánlattev  nyilatkozata, hogy nem tartozik a felhívásban el írt kizáró okok 
hatálya  alá,  valamint  a  Kbt.  56.  §  (1)  bekezdés  k) pont kc) pontját a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet  2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 
foglaltak szerinti igazolás. 

2 Ajánlattev  Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozata 

3 

Valamennyi számlavezet  pénzügyi intézményt l származó nyilatkozata a 
310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 
tartalommal: 
1. számlaszám(ok), 
2. mióta vezeti az ajánlattev  számláját 
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattev  
pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldését megel  12 
hónapon belül; attól függ en, hogy az ajánlattev  mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

4 

Saját vagy jogel djének az ajánlattételi felhívás megküldését megel  két lezárt 
üzleti évre vonatkozó jogszabályok szerinti beszámolója, ha a gazdasági szerepl  
letelepedése szerinti ország joga el írja a közzétételét. Kés bb létrejött gazdasági 
szerepl  esetében a m ködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
(szoftverfejlesztés) származó árbevételr l szóló nyilatkozata. Amennyiben a kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet , úgy err l szóló 
nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

5 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint az 
ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított három évben teljesített 
legjelent sebb szoftverfejlesztésre, vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, 
megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerz dést köt  másik felet, a 
szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az el írás és 
szerz désszer  teljesítésr l, a 310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdése szerint ajánlattev  illetve az alkalmasság igazolásában részt vev  más 
szervezet nyilatkozatával vagy a szerz dést köt  másik fél által adott igazolással 
igazolva. 

6 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakemberek saját 
kez leg aláírt szakmai önéletrajzának; végzettségüket, képzettségüket igazoló 
dokumentumok benyújtásával, a szakembert l származó rendelkezésre állási 
nyilatkozattal. 

7 

Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az 
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró személy vagy személyek aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelel en 
elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói 
igazolványt, illetve amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a 
részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldányát (vagy a fenti 
dokumentumok közül a megfelel t). 
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8 A Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti nyilatkozatok. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történ  megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, 
hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd 
a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. 

9 Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról 

10 

Amennyiben a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor 
csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott 
változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott 
változata, cégszer en aláírva. 

11 Más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5)-
(6) bekezdése szerinti igazolás 

12 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felel sségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerz dést), melyben a 
Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni 
jogosult képvisel t megjelölni. 

13 
Ajánlattev  nyilatkozata, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. §) 

14 

Ajánlattev  köteles az ajánlatában külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy 
valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az ajánlati felhívás 14. 1.a.) 
pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására el írt tartalommal bíró pénzügyi 
intézményi nyilatkozatot. 
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Felolvasó lap 
(Minta) 

Mátrai Gyógyintézet 
 

 
Svájci-Magyar Együttm ködési program (6. prioritási terület) 2. fordulójának 

„Gyógyító régiók” SH/6/4 számú projekt keretében marketing információs rendszer 
szoftver készítése 

 
 
 
Ajánlattev  neve:  ................................................................................................................  
 
Ajánlattev  székhelye:  ........................................................................................................  
 
Ajánlattev  telefonszáma:  ..................................................................................................  
 
Ajánlattev  faxszáma:  ........................................................................................................  
 
Kért ellenszolgáltatás: 
 

 
Ajánlat  Megajánlott ellenérték 

 Nettó 

Ajánlati ár (HUF)   

 
 
 
 

………………………., 2013. …………….. 
 
 
 
 
 
 
cégszer  aláírás 

 
 


