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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://csmekhm.hu/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

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:13637/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Ajánlatkérő 
neve:

Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projektKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000544492021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmezővásárhely-Makó

15355038206

Dr. Imre József Utca 2. 1371/4

HÓDMEZŐVÁSÁRHEL
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HU333 6800

Gyurisné Pethő Zsuzsanna
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85148000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projektII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

EURPénznem:

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)

96 914Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

85148000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000544492021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Egyéb:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projekt

Szolgáltatás megrendelés

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként az Ajánlatkérő egy olyan népegészségügyi szakemberekből álló munkacsoport 
tevékenységét kívánja megrendelni, akik által melanoma, tüdőrák, automatizált  emlőultrahangos szűrésekhez releváns 
irodalomkutatás, szűrési protokollok és szűrési monitoring kidolgozás, szűrési eredmények értékelése, mindhárom témában 
publikáció és szakmapolitikai ajánlás elkészítése tevékenységek nyertes ajánlattevő(k) fő feladatai. 
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Népegészségügyi célzatú pilot szűrési programok kidolgozása, elemzése, monitorozása és az eredményesség értékelése a ROHU450-
es projekt keretében. 
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó 2019. áprilisában, „Development and Testing of Efficient 
Screening and Prevention Programs” címmel angol nyelvű pályázatot nyújtott be az Interreg Románia-Magyarország V-A 2014-2020 
stratégiai pályázati felhívásának 4. prioritására (PA4: Improving health-care services (Cooperating on healthcare and prevention)). A 
Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. június 24-én nyertessé nyilvánította. A projekt címe: ROHU-450 Development and 
Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP 
 
A projektben vállalt egyik teendő a tüdőrák, anyajegyszűrés (melanoma) és automatizált emlőultrahanggal történő népegészségügyi 
célzatú szűrések szervezésének kidolgozása.. Mivel a megbízó nem rendelkezik ezen a területen magas színvonalú szakmai tudással 
rendelkező szakemberekkel, jelen közbeszerzési kiírás egy olyan népegészségügyi szakemberekből álló munkacsoport szakértői 
tevékenységének beszerzésére irányul, akik által elkészített szűrési protokollok, valamint a monitorozás módszertani irányelveinek és 
az eredmények értékelései szempontjainak kidolgozása elengedhetetlen az elnyert pályázat szakmai feladatainak minél magasabb 
színvonalú megvalósításához.  
 
A nyertes ajánlattevő(k) feladata lesz a nemzetközi és hazai szakmai irányelvek és nemzetközi ajánlások alapján szűrési protokollok és 
ajánlások készítése, továbbá szakmai támogatás nyújtása a szűrési programok bevezetéséhez, lebonyolításához, monitorozásához, , 
figyelembe véve és beépítve a helyi sajátosságokat, tapasztalatokat, és igényeket. A projekt eredményességének értékelése után 
szakmapolitikai ajánlások készítése mindhárom tématerületen. 
 
Ellátandó részfeladatok:  
1. Célzott irodalomkutatás feladat 
Nyertes ajánlattevő feladata nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közlemények, nemzetközi és hazai szakmai ajánlások 
célzott keresése és áttekintése az anyajegyszűrés (melanoma), a tüdőrák és az automatizált emlőultrahangos szűrésre vonatkozó 
témakörökben. Az elkészítendő szakmai anyagoknak a már működő szűrési programok főbb jellemzőit kell tartalmazniuk, ország
/régió, kockázatnak kitett populáció, szűrési gyakoriság, alkalmazott szűrési technológia, alkalmazott kommunikációs technikák. Be 
kell mutatni a már bevezetett szűrési programok szakmai protokolljait, a szűrési programok bevezetésének tapasztalatait, a szűrési 
programok monitorozásának és az eredményességük értékelésének főbb szempontjait és módszertanát. 
Elvárt eredmény: magyar nyelvű dokumentum: összesen 9 db, angol nyelvű dokumentum: 6 db (szerkeszthető és nyomtatott 
formátumban)  
A részfeladat kapcsán elvárt eredményekre vonatkozó formai és tartalmi előírásokat a műszaki leírás tartalmazza.  
 
2. Szűrési protokollok kidolgozása feladat 
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a célzott irodalomkutatás során szerzett eredmények és az ajánlatkérő helyi szakemberei 
véleményének figyelembevételével népegészségügyi szakmai protokollok kidolgozása az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az 
automatizált emlőultrahang szűrések kísérleti programjainak bevezetéséhez. Az írásba foglalt protokoll részletesen mutassa be a 
három, daganatos megbetegedés szűrési programjai kapcsán az érintett célcsoportokat, a szűrés javasolt menetét, a megvalósításhoz 
szükséges eszközöket, a humánerőforrás és monitorozás feltételrendszerét, továbbá tegyen javaslatot olyan hatékony kommunikációs 
eszközökre, melyekkel a szűréseken való részvételi arányt hatékonyan javítani lehet.  
Elvárt eredmény:  
3 db magyar nyelvű szűrési protokoll (szerkeszthető és nyomtatott forma), magyar nyelvű szakmai összefoglaló 3 db szűrési területre: 
3*2 db, angol nyelven: 3*2db, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min. 3-3 óra témánként)  
 
3. Szűrési monitoring rendszer kidolgozása feladat 
Nyertes ajánlattevő feladata monitoring rendszer kidolgozása, melyben részletesen meghatározza a szűrési programok 
eredményeinek értékeléséhez és a szűréshez kapcsolódó költségek beazonosításához szükséges indikátorokat. Kidolgozza az 
indikátorok monitorozásához szükséges adatgyűjtési protokollokat az anyajegy (melanoma), a tüdőrák és az automatizált 
emlőultrahang szűrőprogramok kapcsán.  
Elvárt eredmény: a) indikátorlista: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető és nyomtatott forma), b) adatgyűjtési 
protokoll: 5 db magyar, 2 db angol nyelvű dokumentum (szerkeszthető és nyomtatott forma), szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min. 
3-3 óra témánként)  
 
4. Szűrőprogramok eredményességének értékelése feladat 
Nyertes ajánlattevő(k) feladata a szűrőprogramok monitorozása során gyűjtött adatok feldolgozása, majd a szűrések 
eredményességének értékelése. Az elemzés megkezdése előtt szükséges elvégezni az adattisztítást, ellenőrizni szükséges az 
adatgyűjtés és adatrögzítés minőségét, majd az elemzés során kapott eredmények birtokában szükség szerint javaslattételt állít össze 
a szűrési protokoll módosítására, valamint az adatrögzítésre használt elektronikus felület/applikáció esetleges fejlesztésére.  
Elvárt eredmény: tisztított adatállomány (táblázatos formátum), 3 db magyar nyelvű jelentés szűrési témánként, szakmapolitikai 
ajánlás: 3 db magyar nyelvű dokumentum, szakmai megbeszélés: 3*1 alkalom (min. 3-3 óra témánként)  
 
5. Projektzáró jelentések feladat 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
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NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A II.7. pontban meghatározott szerződéses időtartam kiegészítése: a szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és 
legkésőbb 2022. július 31-éig tartó időtartamra jön létre. Ajánlatkérő az egyes részfeladatok elvégzésére vonatkozóan meghatározott 
további határidőket, amelyeket részletesen a szerződés-tervezet tartalmazza.  
 
II.2.4) pont folytatása:  
Az ajánlattevő által tett ajánlati árnak tartalmaznia kell a jelen műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátása és végrehajtása 
során felmerülő valamennyi kiadást és költséget is. Nyertes ajánlattevő képviselője köteles személyesen vagy korlátozások esetén 
online konferencia megtartásával részt venni a projekt időtartama alatt megrendezendő szakmai megbeszéléseken (minimum 6 
alkalom*minimum 3 óra) és a záró rendezvényen (tehát minimum 7 alkalommal). Nyertes ajánlattevő képviselője a záró rendezvényen 
- előzetes egyeztetés szerint - angol vagy magyar nyelvű prezentációt mutat be az eredményekről.  
A felsorolt feladatok összesen három fő témakört, szakterületet érintenek: gazdasági, orvosi és népegészségügyi szakterület. A 
munkafolyamatok eredményeként létrehozott dokumentumok megfelelő tartalmi elvárás szerinti elkészítéséhez elengedhetetlen 
feltétel a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzet biztosítása a nyertes ajánlattevő részéről. Az eredményes projekt 
lefolytatása a felsorolt témakörönként min. 2-2 fő, azaz összesen 6 fő szakember közreműködését feltételezi.  
További részletes információk a KD-ban. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

90Nettó ajánlati ár (nettó EUR)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 
A tevékenység lezárásaként projekt végén az eredmények összefoglalójának elkészítése, szakmapolitikai ajánlás készítése témánként, 
valamint az eredmények egy-egy hazai és nemzetközi szaklapban történő publikáció előkészítése szintén nyertes ajánlattevő(k) 
feladata.  
Elvárt eredmény: összefoglaló dokumentum magyar nyelven: 1 db, angol nyelven: 1 db, összefoglaló prezentáció magyar nyelven: 1 
db, angol nyelven: 1 db, témánként magyar és angol nyelvű tudományos kézirat (3-3 db), szerkeszthető és nyomtatott formában.  
Folytatás: II.2.13. pontban. 

Igen

M.2.2. alkalmassági követelmény körében bemutatott valamely (1 db) szakember 
szakmai többlettapasztalata - (min. 0- max. 12 hónap)

5

M.2.1. alkalmassági minimum követelményen felül további szakemberek 
biztosítása (min. 0 – max. 2 fő)

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

ROHU-450 azonosítószámú projekt
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Postai cím:

14463589242Nemzeti azonosítószámSYREON Kutató Intézet KftHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.07.13V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2375-47-1/2021A szerződés száma:

Népegészségügyi célzatú szűrések - ROHU450 projektElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)08654/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen

HU110
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14463589242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Mexikói Út 65/A 31639/1Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1142Postai irányítószám:

Postai cím:

14463589242Nemzeti azonosítószámSYREON Kutató Intézet KftHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

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)

EURPénznem:

96 914A 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)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14463589242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.syreon.euInternetcím:

+36 704145643Telefon:info@syreon.euE-mail:

Mexikói Út 65/A 31639/1Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

12489477241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Csanády Utca 6/B. V.em.2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1132Postai irányítószám:

Postai cím:

12489477241Nemzeti azonosítószámHungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

HU120


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1


