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xSzolgáltatás megrendelés
 Építési koncesszió
 Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Sportegészségügyi Intézet
Postai cím: Alkotás út 48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Soós Ágnes
Telefon: +36-1- 488-61-11
E-mail: foig@osei.hu
Fax: (+36-1)- 375-32-92
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
xA fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a 
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xA fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő 
címre kell benyújtani:
xA fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű
 Közszolgáltató
 Regionális/helyi szintű
 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
xKözjogi szervezet



 Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
 Általános közszolgáltatások
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 Honvédelem
 Szociális védelem
 Közrend és biztonság
 Szabadidő, kultúra és vallás
 Környezetvédelem
 Oktatás
 Gazdasági és pénzügyek
 Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
 Vasúti szolgáltatások
 Villamos energia
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások
 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
 Kikötői tevékenységek
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
 Repülőtéri tevékenységek
 Víz
 Egyéb (nevezze meg):
 Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a 
beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan 
további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás



II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés teljesítmény élettani és 
biomechanikai feladatok elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a 
kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
 Építési beruházás
 Kivitelezés
 Tervezés és kivitelezés
 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott követelményeknek megfelelően
 Árubeszerzés
 Adásvétel
 Lízing
 Bérlet
 Részletvétel
 Ezek kombinációja
xSzolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)
 Építési koncesszió
 Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 48.
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus 
beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
xA hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) 
létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott 
esetben)



 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy
hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a 
keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes 
időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések 
értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés teljesítmény élettani és 
biomechanikai feladatok elvégzésére
Vállalkozási szerződés 12 hónapos határozott időtartamra.
Teljesítmény élettan
Operatív jellegű teljesítménydiagnosztika szolgáltatás:
Funkcionális szervrendszerek (testösszetétel, szív-keringés 
rendszer, vegetatív idegrendszer, anyagcsere, légző 
rendszer, támasztórendszer, gerinc) terhelés-élettani, 
biomechanikai és sportpszichológiai, valamint dietetikai 
edzettség élettani változóinak mérése nyugalomban, 
terhelés közben és megnyugvásnál sportági 
specifikumoknak megfelelően laboratóriumban és 
pályakörülmények között az optimális terhelési mutatók 
meghatározására.
• Antropometria (8 pontos többfrekvenciás bioelektromos 
Impedancia testösszetétel mérés szegmentált analizissel)
• Szív-keringés és vegetatív idegrendszer (vérnyomás, 



EKG-RR analízis) 
• Anyagcsere (vér-laktát, glükoz, triglicerid, choleszterin, 
hemoglobin, hematocrit, vérgáz, ck, ck-mb, myoglobin)
• Spirometria – légző rendszeri vizsgálat (VC, FEV1, MVV 
stb.)
• Nyugalmi és/vagy terheléses oxigén szaturáció mérése 
fotometriás eljárással
• Támasztórendszer (talpnyomás diagnosztika, vállöv 
támasz helyzetben és izom kontroll alatt történő statikai 
vizsgálata)
• Gerinc (frontális és sagitális síkú vizsgálata a csigolyák 
tövisnyúlványai által bezárt szög adatok alapján)
• Idegrendszer (nyugalmi és terheléses reakció idő)
• Sportpszichológiai vizsgálat (aktuális emocionális állapot 
és teljesítményt befolyásoló pszichés faktorok állapota)
• Terheléses ergometria vagy spiroergometria (kerékpár-, 
evező ergométeren, vagy futószalagon végrehajtott terhelés
- szívfrekvencia, vérnyomás és vér tejsav, vagy/és légzési 
gáz analízissel és talpnyomás diagnosztikával)
• Sportág specifikus pályateszt és speedlab teszt (sportág 
specifikus terhelés szívfrekvencia, vérnyomás és vér tejsav 
analízissel)
• Digitális jegyzőkönyv készítése és e-mailben történő 
elküldése a vizsgált sportoló részére
• A jegyzőkönyv konzultációval és tanácsadással 
egybekötött értékelése a sportolórészére
• A folyamathoz kapcsolódó informatikai háttér és intranetes
adat menedzselés biztosítása
biomechanika
Biomechanikai vizsgálati elemek:
• Biomechanikai alap vizsgálat (abszolút-, relatív-, és 
robbanékony erő mérése)
• Sportág specifikus biomechanikai teszt (alsó végtag, 
vagy/és a felső végtagok húzó és toló izomcsoportjainak 
maximális és robbanékony erejét és erő-állóképességét 



vizsgáló teszt)
• Kamerás biomechanikai mozgáselemzés
• A terhelés-élettanbanelvégzett biomechanikához 
kapcsolódó mérésekfelhasználása az értékeléshez:
o Antropometria - 8 pontos többfrekvenciás bioelektromos 
Impedancia testösszetétel mérés testrészenkénti analizise
o Támasztórendszer a statikus és dinamikus talpnyomás 
vizsgálati eredmények elemzése, a vállöv támasz 
helyzetben történő statikai elemzése
o Gerinc frontális és sagitális síkú vizsgálat biomechanikai 
értékelése
• Digitális jegyzőkönyv készítése 
• A jegyzőkönyv konzultációval és tanácsadással 
egybekötött értékelése a sportolórészére
• A folyamathoz kapcsolódó informatikai háttér és intranetes
adat menedzselés biztosítása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 85100000-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó 
részletes információk megadásához a B. melléklet szükség 
szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet 
jelöljön be):
 egy részre
 egy vagy több részre
 valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó 
információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, 
meghosszabbítást és opciót beleértve)



Határozott idejű 1 éves vállalkozási szerződés keretei 
között az ajánlatkérő 1123 Budapest, Alkotás u. 48. szám 
alatti telephelyén teljesítmény élettani és biomechanikai 
vizsgálatok beszerzése.
Vállalkozási szerződés 12 hónapos határozott időtartamra.
Teljesítmény élettan
Operatív jellegű teljesítménydiagnosztika szolgáltatás:
Funkcionális szervrendszerek (testösszetétel, szív-keringés 
rendszer, vegetatív idegrendszer, anyagcsere, légző 
rendszer, támasztórendszer, gerinc) terhelés-élettani, 
biomechanikai és sportpszichológiai, valamint dietetikai 
edzettség élettani változóinak mérése nyugalomban, 
terhelés közben és megnyugvásnál sportági 
specifikumoknak megfelelően laboratóriumban és 
pályakörülmények között az optimális terhelési mutatók 
meghatározására.
• Antropometria (8 pontos többfrekvenciás bioelektromos 
Impedancia testösszetétel mérés szegmentált analizissel)
• Szív-keringés és vegetatív idegrendszer (vérnyomás, 
EKG-RR analízis) 
• Anyagcsere (vér-laktát, glükoz, triglicerid, choleszterin, 
hemoglobin, hematocrit, vérgáz, ck, ck-mb, myoglobin)
• Spirometria – légző rendszeri vizsgálat (VC, FEV1, MVV 
stb.)
• Nyugalmi és/vagy terheléses oxigén szaturáció mérése 
fotometriás eljárással
• Támasztórendszer (talpnyomás diagnosztika, vállöv 
támasz helyzetben és izom kontroll alatt történő statikai 
vizsgálata)
• Gerinc (frontális és sagitális síkú vizsgálata a csigolyák 
tövisnyúlványai által bezárt szög adatok alapján)
• Idegrendszer (nyugalmi és terheléses reakció idő)
• Sportpszichológiai vizsgálat (aktuális emocionális állapot 
és teljesítményt befolyásoló pszichés faktorok állapota)
• Terheléses ergometria vagy spiroergometria (kerékpár-, 



evező ergométeren, vagy futószalagon végrehajtott terhelés
- szívfrekvencia, vérnyomás és vér tejsav, vagy/és légzési 
gáz analízissel és talpnyomás diagnosztikával)
• Sportág specifikus pályateszt és speedlab teszt (sportág 
specifikus terhelés szívfrekvencia, vérnyomás és vér tejsav 
analízissel)
• Digitális jegyzőkönyv készítése és e-mailben történő 
elküldése a vizsgált sportoló részére
• A jegyzőkönyv konzultációval és tanácsadással 
egybekötött értékelése a sportolórészére
• A folyamathoz kapcsolódó informatikai háttér és intranetes
adat menedzselés biztosítása
biomechanika
Biomechanikai vizsgálati elemek:
• Biomechanikai alap vizsgálat (abszolút-, relatív-, és 
robbanékony erő mérése)
• Sportág specifikus biomechanikai teszt (alsó végtag, 
vagy/és a felső végtagok húzó és toló izomcsoportjainak 
maximális és robbanékony erejét és erő-állóképességét 
vizsgáló teszt)
• Kamerás biomechanikai mozgáselemzés
• A terhelés-élettanbanelvégzett biomechanikához 
kapcsolódó mérésekfelhasználása az értékeléshez:
o Antropometria - 8 pontos többfrekvenciás bioelektromos 
Impedancia testösszetétel mérés testrészenkénti analizise
o Támasztórendszer a statikus és dinamikus talpnyomás 
vizsgálati eredmények elemzése, a vállöv támasz 
helyzetben történő statikai elemzése
o Gerinc frontális és sagitális síkú vizsgálat biomechanikai 
értékelése
• Digitális jegyzőkönyv készítése 
• A jegyzőkönyv konzultációval és tanácsadással 
egybekötött értékelése a sportolórészére
• A folyamathoz kapcsolódó informatikai háttér és intranetes
adat menedzselés biztosítása



(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 20200000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott 
esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett 
ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől 
számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott 
esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha 
ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás 
megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől 
számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a 
szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki 
információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott 
esetben)



Késedelmi kamat fizetési késedelem esetén a késedelem 
időtartama alatt érvényes Ptk mértéke szerinti késedelmi 
kamat a késedelem időtartamára vetítve.
Hibás teljesítési kötbér: Alkalmanként 50.000,- Ft , 
maximum a szerződéses nettó ellenértékének 5%-a
Meghiúsulási kötbér: a szerződéses nettó ellenértékének 
10%-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy 
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott 
esetben)
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Fizetés átutalással, 
magyar forintban, a Ptk. 6:130 § (1) bek. ,és a Kbt. 130. §. 
(1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik, minden 
számla esetében. foglaltak szerint történik. A vállalkozó 
havonta utólag állíthat ki számlát az előző hónapban igazolt
teljesítéséről. A teljesítési igazolást az ajánlatkérő szakmai 
képzettséggel és kompetenciával rendelkező képviselője 
(orvos igazgató) előzetes igazolása alapján a megrendelő 
gazdasági főigazgatója adja ki. A kifizetésnél az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is 
alkalmazandó Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatra is jogosult a Vállalkozó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó 
gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés tejesítése 
érdekében project társaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes 
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt 
igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt 
igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. 
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
r. (a továbbiakban: Rendelet) 10. § és 12.§ rendelkezései 
szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 
Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A Rendelet 2.§ j) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozni 
köteles arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; 
amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt 
nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Ajánlattevő a Rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja, illetőleg a 4.§
f) pont fc) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy 
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén vagy olyannak, amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló



2007. évi CXXXVI. 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtania. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, 
az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen 
felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell
lenniük.
Az 56. § (1) bek. k.) és kc ) pontjáról külön kell nyilatkozni a 
Kbt. és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai alaki 
és formai előírásai szerint az ajánlattevőknek.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:
P.1.
Csatolja az ajánlattevő valamennyi, a cégkivonatban 
szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást 
megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évre 
vonatkozóan a pénzügyi intézmény által kiállított 
nyilatkozatot, hogy mióta vezeti számláját, számláján volt-e 
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 
1 éven belül 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt 
határidejű sorban állás A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14.§. (1) a)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzügyi 
intézmény nyilatkozat szerint a jelen eljárást megindító 
felhívás feladásának napját megelőző 1 éven belül volt 30 
napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorban állás .
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdés d) pontja alapján a szerződés teljesítésében 
résztvevő személyek bemutatása, a személyek, 
végzettséget/képzettséget igazoló okiratok csatolásával, 
illetve szakmai tapasztalatuk ismertetésével. 
M.2.A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdés e) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez z 
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki
felszereltség leírásával
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Ajánlattevő rendelkezzen az alábbi szakemberekkel:
-1 fő felsőfokú végzettségű teljestmény-diagnosztikai 
szakember min. 5 év teljesítmény-diagnosztikai vizsgálatok 
végzésében gyakorlattal
- 1 fő felsőfokú végzettségű biomechanikai szakember min. 
5 év biomechanikai gyakorlattal
- 1 fő felsőfokú végzettségű humánkineziológus szakember 
min. 3 év humánkineziológusi gyakorlattal
- 1 fő felsőfokú végzettségű informatikai szakember min. 5 
év informatikusi gyakorlattal
- 1 fő felsőfokú végzettségű sport szak pszichológus 
szakember min. 3 év sport szak pszichológusi gyakorlattal
- 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikai szakember min. 3 év 
dietetikusi gyakorlattal

M.2. alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az 
alábbi eszközökkel:
- testösszetétel szegmentált analizis Inbody 230 vagy azzal 
egyenértékű bioelektromos impedancia elven működő 
testösszetétel elemző műszer 1 db 
- EKG frekvencia analizis Cardiax szívfrekvencia mérő 
eszköz rendszer, EKG készülék 1 db



B 5000 HRS típus vagy azzal minimum egyenértékű
- vér kreatin kináz R Reflotron labor automata készülék 1 db
vagy azzal egyenértékű
myoglobin GP 8000 Immun analizátor labor automata 
készülék 1 db vagy azzal egyenértékű
- CK-MB 
Troponin 1 db vagy azzal egyenértékű 
- talpnyomás diagnosztika statikus Footchecker talpnyomás
diagnosztikai eszköz és mobil verzió szolg.(mobil 
Footch.eszköz) 1 db vagy azzal egyenértékű
-1 db dinamikus 
gerinc gerinc frontalis I Spinal M gerinc tövisnyúlvány szög 
alapján mérő eszköz rendszer vagy azzal egyenértékű
- 1 db gerinc sagitalis 
biomechanika 
sportágspecifikus MLab PW MLPRO biomechanikai 
mérőműszer 1 db vagy azzal egyenértékű
- digitális jegyzőkönyv elektronikus dokumentum 
Training Control System Performance Diagnostic Modul W 
2.04 adatkezelő szoftver rendszer vagy azzal egyenértékű
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
(adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint 
fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre 
vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó 
információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz 
(képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre
történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek



A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás 
teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 
és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 
eljárás az alábbiak szerint:
xNyílt
 Meghívásos
 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
 Versenypárbeszéd
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása:
 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény
nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 
eljárás az alábbiak szerint:
 Nyílt
 Meghívásos
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos



 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos
 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény
nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó 
jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív 
szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a 
tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje 
meg)
xA legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő 
részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az 
elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)
IV.3.2)



Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi 
közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-
szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-
szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-
szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy 
ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/15 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott 
jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve 
részvételi jelentkezések benyújthatók
xAz EU bármely hivatalos nyelve
 Az EU következő hivatalos nyelve(i):
 Egyéb:
xMagyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve 
részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )



VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi 
határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a 
részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/15 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Helye: Ajánlatkérő székhelye, gazdasági igazgatói 
iroda, IV. épület.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre 
jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és 
a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó 
információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének
tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott 
projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy 
program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő 
által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:
(ha az eljárás tárgyalásos)
Az ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy 
elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben)igen



V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy 
ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben)
A Dokumentáció igényelhető a gazdig@osei.hu e-mail 
címen vagy postai úton a I. pont szerinti címen, Kissné 
Velekei Mária gazdasági főigazgató helyettesnek címezve. 
A kérelemben szerepelnie kell minimum az alábbi 
adatoknak: Kérelmező megnevezése, e-mail címe, postai 
címe, székhelye, telefon és fax száma a kapcsolattartónak, 
a kapcsolattartó megnevezése, valamint a kérelem tárgya, 
az eljárás megnevezése K.É. azonosító száma, valamint a 
kérelmező azon nyilatkozata, hogy elektronikusan vagy 
postai úton kéri megküldeni a dokumentációt.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felső határa:
-
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 
az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
-
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt 
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények 
(III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1, M1, M2.,
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott 
esetben)



-
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül
megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 
2. Az ajánlatot írásban és zártan, Országos 
Sportegészségügyi Intézet (1123 Budapest Alkotás u. 48., 
IV. épület földszint gazdasági igazgatói titkárság Kissné 
Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettes részére ) 
címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő 
lejártáig papír alapon 1 eredeti példányban, lapozhatóan 
összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva kell 
benyújtani. Az ajánlatot nem módosítható, pdf formátumban
(1 fájlba szkennelve) pl. CD adathordozón is csatolni kell a 
papíralapon benyújtott ajánlat eredeti példányához 
mellékelve. Az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat 
és az eredeti ajánlat teljeskörű megegyezőségéről 
nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban. Az eredeti és az 
elektronikus ajánlat közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat 
tartalma az irányadó. Az ajánlatok személyes leadása 
minden munkanapon 10-14 óra között, az ajánlattételi 
határidő utolsó napján 9-10 óra között lehetséges.
3. Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve 
kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a 
következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat”, TDKO szolgáltatás 
beszerzése” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő 
(2014.07.02. 10.00 óra) lejárta előtt!”.
4. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában, 2014. július 2-án 10.00 órakor a Országos 
Sportegészségügyi Intézet (1123 Budapest Alkotás u. 48., 
IV. épület földszint gazdasági igazgatói titkárság Kissné 
Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettes irodájában 
kerül sor. A bontáson a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében 



meghatározott személyek vehetnek részt. 
5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, a 2. 
pontban meghatározott címen. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlatban benyújtandó iratok:
6.1 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 
szerinti tartalommal.
6.2 Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell 
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
6.3 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 60.
§ (3)és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
6.4 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 40.
§ (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát.
6.5 Adott esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 55.§
szerinti dokumentumokat.
6.6 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők erre vonatkozó nyilatkozatát, melyben 
a Kbt. 25.§ (2) bekezdés alapján ajánlattevők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
6.7 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen 
aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem 
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó meghatalmazását.
6.8 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, 
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet.
6.9 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok és az 
alkalmassági minimumkövetelmények igazolásait (ajánlati 



felhívás III.2.1), III.2.2), ill. III.2.3) pont).
7. Elektronikus nyilvántartások: Amennyiben az ajánlattevő 
a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás 
helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 
adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő a Kbt. 36. 
§ (6) bekezdése alapján nyilatkozatban köteles megadni, 
hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) 
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy 
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás 
nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus vagy hatósági 
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
8. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, 
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő felelős magyar nyelvű 
fordításban is köteles becsatolni.
9. Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra 
történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának 
napján, illetve a III.2.3 pont szerinti alkalmasság igazolása 
esetén a teljesítés napján érvényes, a Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmazni. 
10. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) előírásai és végrehajtási rendeletei szerint 
kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Az ajánlati felhívás III.2.2), III.2.3), pontok szerinti 
feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
12. A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az előírt 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
13. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásnak módja, 
határideje: A dokumentációt Ajánlatkérő téritésmentesen 



bocsátja ajánlattevő rendelkezésére. A dokumentáció 
beszerezhető jelen hirdetmény megjelenésétől az Országos
Sportegészségügyi Intézet (1123 Budapest Alkotás u. 48., 
IV. épület földszint gazdasági igazgatói titkárság Kissné 
Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettesnél, vagy 
írásbeli kérelem alapján a gazdig@osei.hu e-mail címre 
küldött kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
dokumentációt kérő megnevezését,székhelyét,posta címét, 
a képviselő nevét és az elektronikus levelezési címét, 
melyre a dokumentáció megküldhető. A dokumentáció 
beszerezhető az ajánlattételi határidő napján 09.00-10.00 
óra között.
14. A dokumentáció átvétele az eljárásban történő részvétel
feltétele. A Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint a dokumentációt
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.A dokumentáció 
a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint elektronikus úton is 
megkérhető.
V.5)
E hirdetmény feladásának 
időpontja: 2014/06/16 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és 
kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:



Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a 
dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az 
ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az 
ajánlatkérő a beszerzést végzi
  
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:



--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség 
szerint több példányban is használható)------------------
  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére 
vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés 
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának 
megfelelően több példány használható) ----------------------


