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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.csmekhm.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62242786Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:0827/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Ajánlatkérő 
neve:

MedWorkS szoftver követés, frissítés, karbantartásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR001340462021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmezővásárhely-Makó

15355038206

Dr. Imre József Utca 2. 1371/4

HÓDMEZŐVÁSÁRHEL
Y

HU333 6800

Kispál Angéla

igazgatas@csmekhm.hu +36 62532222

http://www.csmekhm.hu/

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 26087937241

Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

72260000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

https://witzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1026

Kozák Enikő

kozak@witzrt.hu

https://witzrt.hu/

Nem

Nem

Egyéb típus:

Egészségügyi Intézmény

Egészségügy

MedWorkS szoftver követés, frissítés, karbantartás

EKR001340462021

Szolgáltatás megrendelés

MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének követése és támogatása

55 920 000,00
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1 db MedWorkS integrált egészségügyi szoftver követés, frissítés, karbantartás 
 
Meglévő MedWorkS modulok listája: 
 
Betegnyilvántartás modulok: 
-        Betegnyilvántartó modul 
-        On-line TAJ ellenőrző modul 
-        SZÁRNY szabad ágy nyilvántartó 
 
Betegforgalmi modulok: 
-        Ambuláns ellátás modulja 
•        Receptírás funkció 
-        Fekvőbeteg ellátás modulja 
-        Kúraszerű ellátás modulja 
 
Diagnosztikai modulok: 
-        Röntgen 
-        Ultrahang 
-        CT 
-        Patológia  
•        Boncolás 
•        Citológia 
Szűrési és gondozói modulok: 
-        Tüdőgondozási és tüdőszűrési modul 
-        Mammográfiai modul 
 
Fekvőbeteg ellátás speciális modulok: 
-        Basic ápolási modul 
-        Enterprise ápolási modul 
 
Előjegyzés- és várólista kezelő, betegirányítási logisztikai modulok 
-        Előjegyzési és on-line vizsgálatkérés modulja 
-        Speciális előjegyzés (diszpécser) 
-        Integrált on-line várólista kezelő modul 
-        Központi betegirányítás 
 
Műtéti modulok: 
-        Műtéti dokumentációs modul 
-        Műtéti előjegyzés, logisztikai modul 
 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. 
6821 Székkutas, IV. ker. 143. 
6900 Makó, Kórház u 2.

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

72000000-5

72261000-2

72260000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

MedWorkS szoftver követés, frissítés, karbantartásII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

PharmaGlobe gyógyszertári rendszer modulok: 
-        PharmaGlobe gyógyszertári rendszer 
-        PharmaGlobe gyógyszertári rendszer osztályos modulja 
•        Betegszintű gyógyszerelés támogatása 
 
Labordiagnosztikai modulok: 
LabWorkS laboratóriumi rendszer 
-        LabWorkS laboratóriumi rendszer osztályos modulja 
MedBakter mikrobiológiai rendszer 
-        Bakteriológiai modul  
-        Infekciókontroll modul 
-        EFRIR, OSZIR modul 
-        MedBakter bakteriológiai rendszer osztályos modulja 
-        HL7 (vizsgálatkérés, eredményküldés) MedBakter oldali interfészmodul 
 
Speciális szakmai modulok: 
-        Fogászati modul 
-        EFI modul (egészségfejlesztési teendők informatikai támogatása) 
-        SBO modul (sürgősségi betegellátás támogatása) 
 
CT gazdasági rendszer MedWorkS oldali interfészmodulok: 
-        PharmaGlobe on-line keretgazdálkodás megvalósítása  
-        PharmaGlobe - anyagfeladás (off-line) 
-        Élelmezési rendszer MedWorkS oldali interfészmodul 
 
Kiegészítő modulok: 
-        Expert modul 
-        Statisztikai, általános lekérdező modul 
-        Portamodul 
-        Jelentéskészítő modul 
-        BCS besoroló szerver modul  
-        Egészségügyi kontrolling statisztikai modul 
-        Menedzsment statisztikai modul 
 
Rendszer- és segédmodulok: 
-        Gyakorló rendszer   
-        SysInit inicializációs és alkalmazásparaméterező rendszermodul 
-        Guard védelmi és adatbiztonsági rendszermodul 
-        DBAdmin adatbázis és karbantartó rendszermodul 
-        Service rendszermodul 
-        User Manager felhasználó-ellenőrző rendszermodul 
-        NetWorkS IT rendszerfelügyeleti modul, szalagos biztonsági mentési lehetőséggel 
Interfészmodulok / Illesztések: 
-        PACS rendszer - MedWorkS oldali interfészmodul 
-        Terasy (teleradiológiai rsz.) interfészmodul 
-        Siemens PACS - MedWorkS oldali interfészmodul 
-        GlobalSpeech alkalmazás  
-        Traceline interfészmodul (OVSZ) 
-        Betegbehívó rendszer interfészmodul (Luxinfo) 
-        Dietetika és élelmezés (Quadro Byte Zrt) 
 
WEB-es, mobil technológiai megoldások 
-        eMedWorkS alkalmazás (külső partnerkapcsolati) 
 
Új kiegészítő MedWorkS rendszer modul: 
 
Rendszer- és segédmodulok: 
-        NetWorkS rendszerfelügyeleti modul, szalagos biztonsági mentés lehetőséggel 
 
Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nem

Nem

Igen

Nem
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.11V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 255-676185

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IgenEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

szerződés

Igen
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OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

-

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

55 920 000,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:

+36 12691519Fax:https://asseco.hu/Internetcím:

+36 13541690Telefon:kozbeszerzes@asseco.huE-mail:

Váci Út 144-150.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1138Postai irányítószám:

Postai cím:

13336011241Nemzeti azonosítószámAsseco Central Europe Magyarország Zrt.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

HU110

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére 
került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben 
megállapított szigorú feltételekkel összhangban

Igena kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Nema közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás 
létrehozása vagy megvásárlása

Nemverseny hiánya technikai okokból

IgenAz építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes 
teljesíteni a következő okok miatt:

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben 
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.14

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail: dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt 148.§
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A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződés kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg, mivel a 
beszerzés egésze tekintetében, a szolgáltatás minden elemére kiterjedő kizárólagos jogokkal csak az Asseco Central Europe 
Magyarország Zrt. rendelkezik.

3. Magyarázat

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének 
odaítélendő szolgáltatási szerződés
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