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l. Preambulum:

l.l. Felek rrigzitik, hogy az ESZ Zrt. a Magyar Allam tulajdoniiban irllo gazdasdgi t6rsasilg. Felek

rdgzitik, hogy azESZZtt. felett a tulajdonosi jogokat az AEEK gyakorolja.

Felek rdgzitik tov6bbri, hogy az ESZ zft. hatiilyos Alapit6 Okirata az alirbbiakat tartalmazza: ..4
Tiirsasiig az alapft6 fenntart6s6ban mtik<ido egdszs6giigyi int6zm6nyek iavitta egyes

szolgiiltat6sok ny0jtrisa c6ljrib6l alakul. A Tiirsas6g ezen cdljinak teljesitdse sordn, a R6szvdnyes

szakmai iriinymutatiisa alapjrin ktizfeladatnak mintisiilci, vagy k6zszolgriltatris elliitiisrlval,

kdzszolg6ltatiis elliit6silnak megszervez6s6vel kapcsolatos tev6kenysdgeket is ell6that'"

Felek megiillapitjrik, hogy jelen szerzciddst (a toviibbiakban: Szerzcidds) a kdzbeszerzdsekrol

sz6l6 20t5. 6vi CXLIll. tdrv6ny (a tovebbiakban: Kbt.) 9.$ (l) bekezd6s h)-j) pontjaira.

valamint a 9. g (2) - (7) bekezd6seire tekintefrel, az abban foglaltak figyelembev6tel6vel kdtik.

Az ESZ Zrt. rogziti, hogy a Kbt. 9. $ (l) bekezd6s h) alpontjiiban foglalt felt6telek

vonatkozdsiiban teljesiilnet<. AEEf rogziti, hogy a Kbt.9. $ (3) bekezd6s szerinti tulajdonosi

jogokat gyakorl6 jogalanynak minosi.il. Felek jelen Szerzod6s al6irris6val vrillaljrik. hogy a Kbt.
-q.-$-aUu, 

foglalt felt6teleket a Szerzodds teljes idcitartama alatt fenntartj6k. Felek tudomdsul

veszik, hogy amennyiben ezen feltetelek a Szerzod6s hat6.lya alatt megv6ltoznak, abban az

esetben az AeEf a Szerzoddst megfelelo hatiirid<ivel - a Kbt. 9. $ (5) bekezd6sdre is tekintettel
jogosult es egyben kdteles felmondani.

Az elozo pontokban tbglaltakkal dsszhangban jelen Szerzodds c6lja. hogy az AEEK
jogszab6lyban meghat6rozott, k6zbeszerz6ssel. illetve ktizponti beszerz6ssel 6sszefiiggo

krizt'eladatainak. illetve a, AEEt< t'enntarl6sa al6artozo egdszsegUgyi szolgaltat6 intdzm6nyek

beszerzdseinek, azok ellenorz6seinek megvalositiisiiban trjrt6no egyiittrntikcidds kereteit rogzitse.
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2. A Szerz6d6s t:irgya:

2.1 . Aeef megbizza ESZ Zrt.-t az alibbi tevdkenysdgek el liitilsiival :

2.1.1. A kcizbeszerzdsek kdzponti ellenorz6s6rcil 6s enged6lyezds6rril szolo 32012015. (X.30.)
Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Korm. rendeletl) foglaltak alapjin az ApEf
fenntart6sa al6 tartoz6 eg6szsdgtigyi int6zmdnyek (a tovribbiakban: Fenntartott
Int6zm6nyek) 6ltal egyedileg inditott ds jtivriben ind(tand6 kcizbeszerz6seinek 6s a
Korm. rendeletl hatilya al6 tartoz6 megktitend6 szerz6ddseinet< Aggf riltal ellitott
szakmai ellentirzdsdvel (a tov6bbiakban: kdzbeszerz6si elj6rr{sok vizsgilata,
rdszletesen l6sd lenti 2.2 pontban);

2.1.2. Fenntartott lntdzm6nyek r6szdre inditott 6s jdvriben indftand6 Kbt. 32. $ szerinti
6sszevont (a tovrlbbiakban: iisszevont kiizbeszerz6si eljrirdsok) 6s Kbt.29. $ (l) 6s (2)
bek szerinti k<jztis kdzbeszerzdsi eljrirr{sok (a tovribbiakban: k6ziis kiizbeszerz6si
eljri16sok) elokdszit6sdvel, lebonyolitilsiival (r6szletesen l6sd lenti 2.3 pontban)
kapcsol atos ktizrem [ikrid6ssel ;

2.1.3. A fekv6beteg szakelliitiist nyrijt6 intdzm6nyek 4612012. (lll. 28.) Korm.
rendeletint6zrndnyi adatszolgilltatrisi kdtelezettsdgek felt6teleinek megteremt6sdvel,
adatbek6rdssel, a bedrkez<i adatok adattrlbldkba rendez6s6vel, feldolgoziisrlval illetve a
bedrkezett adatokb6l a kozbeszerz6si eljrirrisok nyertes kdszitm6nyeire vonatkoz6an a
szerz6dds teljesi.il6sere vonatkoz6 statisztikai elemzes k6rhrlzankdnti elkdszft6s6vel (a
tovdbbiakban: adatfeldolgozis) (rdszletesen l6sd 2.4 pontban);

2.1.4. Az Eg6szs6gbiaositiisi Alapb6l frnanszirozott, az egdszsdgiigyi szolgiiltatiisok
Egdszs6gbiztositrisi Alapb6l tdrt6n6 finansziroz6s6nak 16szletes szabrllyair6l sz6l6
4311999. (lll.3.) Korm. rendelet 36. $ (l) bekezddse szerinti int6zmdnyek (fekvribeteg-
szakelliitiist nyrijt6 int6zm6nyek) r6sz6re trirtdn6, a Korm. rendelet2 alapjrin Agpt< mint
k<izponti beszerzo szervezet riltal elkltand6 kdzpontosftott krizbeszerz6si eljiiriisok (a
toviibbiakban: kiizpontositott kiizbeszerz6si eljrirrisok) elrikdszites6vel 6s
lebonyolit6s6val (r6szletesen klsd lenti 0 pontban), ennek k<ir6ben

2.1.4.1. a Korm. rendelet2 alapjrin gy6gyszerek tekintetdben (a tovribbiakban: gyrigyszer)
lefolytatando kiizpontositotl kozbeszerzdsi eljrir6sok.

2.1.4.2. a Korm. rendelet2 alapjrln orvostechnikai eszkoz, illetve fertritlenitriszer
tek i ntet6ben I efo lytatand6 ktizpo nto s f to tl kozbeszer z6s i e lj rirdso k ;

2.1.4.3. a Korm. rendelet2 alapjrin egyedi import engeddllyel rendelkezri gy6gyszerek,
alapanyagok tekintetdben lefolytatand6 kdzpontositott krizbeszerz6si eljrirrisok.

2.1.5. Fenntaftott Int6zmdnyek mfkdddsdvel, szolgiiltatiisaival, drtdkesitdsi tev6kenysdgeivel,
finanszfroz6s6val kapcsolatos, valamint az eg6szsdgpolitikrlhoz illeszkedo
forr6steremtdst. a megldvrj forrrisok hat6konyabb felhaszniilrls6t, az ilgazati probldmrik
enyhft6sdt cdlz6 projektek elcikdszit6se, kidolgoz6sa, szakdrtrii r6szv6tel, sziiksdg eset6n
az ,\lapit6 egyedi megbfzrisa alapjrin, Alapit6 k6pviselete az el6zoekben kifejtetteknek
megfelelo tdmrijI hazai ds nemzetkdzi egyeztetdseken, f6rumokon.

2.1.6. A Kdzponti Eg6szsdgiigyi Kdzbeszerz6si Port6llal (a tovribbiakban: EKEK portril)
valamint az elektronikus kOzbeszerzdssel 6sszeftggci javaslattdtet, tan6csadds az
elektronikus kdzbeszerzdsi rendszerek haszn6latdval kapcsolatos tapasztalatok alapjrin.

ESZ Zrt. a port6lt a jelen Szerzoddsben meghat6rozott tev6kenysege el[6t6sa sor6n a
kiil6n jogszabrllyban meghat6rozott esetekben - alkal mazn i kdteles.

2.1 .7. Azon kcizbeszerzesi eljrir6sok sor6n. rnelyekben az AEgf vagy fenntartott intdzrndnye
ajrinlatkdr<ikent jiirhat el- ide6rtve a sajiit, a Kbt. 29. g szerinti kdzds. illetve a Kbt. 32. g
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szerinti risszevont kdzbeszerz6si eljrir6sokat -, jogosult 0n. teljes ktirii lebonyolitiisra

felk6rni azESZ Zrt.-t. (A teljes kiini lebonyolft5s meghatdrozits6t a szerzod6s 2.6 pontja

taftalmazza). A tetjes kiirii lebonyolitils peremfelt6teleit az AEEK a felk6rdsben (l.b
mell6klet) rogziti.

2.2. ESZZrt. feladata akilzbeszerz6si eljrir6sok vizsg6lat:lval kapcsolatosan:

- Fenntartott Int6zmdnyek egyedi k6zbeszerz6seinek, illetve megkiitni vagy m6dositani

tervezett egyes szerzcid6seinek ekizetes 6s ut6lagos vizsgrilata az AEEK €s az ESZ Zrt.
kdz6tt l6trejdtt, a Szerzod6shez 3. sz6mri melldkletk6nt csatolt elj6r6srend (a

tov6bbiakban : Elj6 nisrend) alapjrin;

2.2.1. A kcizbeszerzdsi eljrirrisok vizsgitlatdval kapcsolatos feladatokra Felek a jelen szerzrid6s

6.3 pontjriban foglaltak szerinti elsziimoliisban rillapodnak meg, azaz ESZ Zrt. feladata
hogy a ientiekben rrigzitett feladatokat a jogszabiilyoknak megfeleloen. illetve az AEEK
utasftrlsai d,s szabitlyzatai alapj6n a Szerz6d6s hat6lya alatt folyamatosan, a leheto

legjobb tudiisa alapjrin. elklssa ds errol a jelen Szerz6dds ..Dijazds" r6sz6ben

meghat6rozottak szeri nt A EEK-kel el szrimoljon.

2.2.2 Felek kifejezetten rcigzitik, hogy a 2.2. pontban hivatkozott melldklet esetleges technikai
jellegri, kdz6s megegyez6ssel ttirtdn<i m6dosit6sa nem min6siil jelen Szerz<id6s

m6dositiis6nak. Amennyiben e mell6kletet Felek jelen Szerztid6s aliirris6t kdvet<ien

olyan m6rtdkben kivrinj6k k6zris megegyez6ssel megv6ltoztatni, mely az ESZ Zrt.

feladatrit megndveli, vagy egydb m6don jelen Szerz6d6s c6ljrival, dijaz6sdval nem

ar6nyos rendelkezdseket tartalmazna abban az esetben Felek a Szerztid6st k<itelesek

m6dositani.

2.3 ESZ Zrt. feladata az Apef 6ltal lefolytatoft iisszevont 6s kdziis kilzbeszerzfisi eljrirdsokban
tiirt6n<i ktizremfik<jd6s 6s szakertoi trimogat6s nytjt6sa az AEEK irrlsbeli felk6rdse alapj6n,

kiikintisen az alitbbi tertileteken :

- krizbeszerzdsi eljrlreisokat megelciz6 inform6ci6gyrijtds 6s piacelemz6s;

- kdzbeszerzdsi eljiiriisokkal kapcsolatos elokdszitti munk6k koordiniiliisa, 6sszefog6sa;

- adatbek6r6sekhez sziiksdges tiblilzalokszerkeszt6se, elokdszit6se;
- adatbekdr6sekhez sziiksdges tibllzatok megki.ild6se AEgf 6ltal Fenntartott

lnt6zm6nyek rdszdre;
- adatbekdresek sor6n be6rkezeft inform6ci6k feldolgozisa. azok tisszesitdse;

- az eljiir6shoz szUkseges egydb nyilatkozatok bek6r6se AEgf iital Fenntartott

Intdzmenyektol;
- Aepf 6ltal Fenntartott lnt6zm6nyek adatbekiild6s6hez kapcsol6d6 szakmai

segf ts6gny ujtris (k<izbeszerzdsi 6s m [iszak i szakmai ) ;

- esetleges hirinyp6tl6sok bek6r6se. adategyeztetes;

- adatok elemz6se, annak eredmdnyekdppen dontdsi javaslatok Osszedllitiisa AEEK,
valamint az elj6riisban k<izremtikddci egyes Bizotts6gok rdszere;

- eljrirrlsban r6sztvevci int6zmdnyekkel val6 folyamatos kapcsolattartris, segfts6gnytjt6s;

- szakmai specifikrici6. drt6kel6si szempontok elkesz(tdse;

- birril6 bizotts6gi iildsekszervezdse.dokumentiililsa;
- a Kbt.-ben meghat5rozott eljririisi cselekmdnyek lefolytatdsa, lebonyolit6sa (iitemterv.

eljdrilst megindit6 felhivris, kiegeszitci irat/dokurnentiici6 elk6szitdse. hirdetrn6nyek

feladiisa. stb.);
- ki.ilso szakdrto bevon6sa. amennyiben sziiksdges;

- az elj6riisok ut6lagos ertekelese. egyes monitoring feladatok ell6t6sa;

WCJ



Aserrorozsz -...... tzol:

- egy6b, a k<izbeszerzdsi eljrirrlsokkal kapcsolatos adminisztrativ, koordinativ
tevdkenys6gek elliitiisa iratkezelds, irattdrozas, nyilvrlntartrisok vezet6se.

2.3.1. Az dsszevont 6s kdzds kdzbeszerzdsbril fakad6 feladatok tekintetdben a Felek a 6.
pontban foglaltak szerinti elszrimokisban illlapodnak meg, azazESZ Zrt. feladata,. hogy
a fentiekben riigzitett feladatokat a jogszabrilyoknak megfelelcien, illetve az AEEK
utasitiisai 6s szabilyzata alapjin a Szerz6d6s hatdlya alatt folyamatosan, a lehet<i legjobb
tudiisa alapj6n elliissa 6s err6l a jelen Szerz6d6s ,,Dijazds" rdszdben meghatiirozottak
szerint APEf-tet elsz6moljon.

2.4. ESZ Ztt. feladata az adatfeldolgozdssal 6s az adatfeldolgozdsi rendszerek karbantart:isrival
kapcsolatosan:

2.4.1. Az eg6szs6giigyi intdzmdnyektol tdrtdn6 adatbek6r6sek lebonyolit6sa;
2.4.2.

KOPASZ (:K6rh6zi Patikai Adatszolgriltatris) szakmai iizemeltet6se, ehhez egysdges
gy6gyszer-cikkttirzs folyamatos szakmai aknnlizdlisa a k6rhdni gy6gyszerfelhaszniiliis
lejelent6sdnek egy egys6ges rendszerk6nt val6 kezeldse 6rdek6ben. Ennek alapja az
Nemzeti Egisuigbiztosittisi Alapkezelf (NEAK) 6ltal karbantaftott TTT k6d. A
szakmai aktualizalls az al6tbbi ttirzseket drinti :

- Term6k tcirzs (TERMEK): Beszerzett termdk egyedi azonosit6ja, ehhez
kapcsol6d6 adatok (t6nylegesen a NEAK id6soros PUPHA tdrzse kieg6szitve
azokkal a term6kekkel, melyek AEEK termdkazonosit6val rendelkeznek);

- Szolgrlltat6 tdrzs (BEK_ADAT_SZOLC): Beki.ild6 adatszolgriltat6 egyedi
azonosft6ja 6s adatai;

- Intezm6nyt<irzs (INTEZMENY): Azon int6zm6nynek NEAK szerinti azonosit6
k6dja ds adatai, melyek r6sz6re a termdket beszereztdk;

- Sz6llit6 ttirzs (SZALLITO): A term6k beszrlllit6j6nak egyedi azonosit6ja 6s

adatai.
- a kdzbeszerz6si eljrirrisok eredm6nyekdppen megkdtritt szerzrid6sek teljesiil6s6nek

monitorozisq koordiniiliisa, kdzvetlen kapcsolatfelv6tel a Fenntartott Int6zm6nyekkel a

szerzod6sekben r6gzftett hatririd6k fi gyel em be vdteldvel ;

- a kiizpontositott kdzbeszerz6si eljrirris eredm6nyek6nt megkottitt szerzciddsek
6rtelm6ben jelent6si kdtelezetts6g terheli mind a Fenntartott Intezm6nyeket, mind a
szrillft6kat. Ezen be6rkezett adatokb6l kiindulva excel form6tum0 havi cisszegz6s
elkdszitdse;

- valamennyi k6zpontositott ktizbeszerz6si eljrir6shoz kapcsol6d6an elkdsziti az adott
szerzod6sekben szerepki hat6anyagok Int6zm6nyenkdnti elemzdsdt a teljesUldsre
vonatkoz6an

2.4.3. Az eg6szs6gtigyi intdzm6nyek gazd6lkodrisi adatait nyilvrintart6 Feliigyeleti Lekdrdezri
Rendszer (FLR) 6s Agazati Statisaikai Adatgyr.ijto Rendszer haszniilatilval kimutatiisok
kdszitdse. Havi rendszeress6ggel vezetoi riportok k6szit6se az egdszs6giigyi
intdzm6nyek gazdasdgi helyzetdnek aktuelis v6ltoz6ser6l 6s ad6ssrig6llom6nyrinak
helyzetdrtil. Valamint a rendszerek tovrlbbi fejleszt6sdvel kapcsolatos tan5csad6s ds
javaslattdtel. A rendszerek adatainak segits6g6vel az egyedi kdzbeszerz6si eljrlrrisok
ellencirzdsdnek tiimogatilsa. A kdzpontositott illetve cisszevont k<izbeszerz6si eljiiriisok
lebonyolitrisrinak tiimogatiisa az FLR es ASTRR rendszerek segitsdgdvel. Kiiliinb<izo ad
hoc kimutatiisok k6szft6se. A rendszerek haszniilateira vonatkoz6an Felek ktildn
megril lapodrist kdtnek;

2.4.4. Fenntartott intdzmdnyek dves kdzbeszerzdsi terveinek 6s statisaikai dsszegz6sinek
bekdrdse, feldolgoziisa, a feldolgozott adatok alapjrin Osszevont, kcizds. yagy
kdzpontositott kdzbeszerzesi elj6riisok kezdem6nyez6se;

@

GI



Are xrot ozsz -...... t2ot7

2.4.5. Jelen adatfeldolgoz6ssal kapcsolatos feladatokra Felek a 6. pontban foglaltak szerinti
elszlmoliisban rillapodnak meg, azaz ESZ Zrt. feladata, hogy a fentiekben rtigzitett
feladatokat AEEK utasitesai ds szabdlyzatai alapjin a Szerzodds hat6lya alatt
folyamatosan, a leheto legjobb tudrisa alapjdn elliissa ds errol a jelen Szerzod6s

,,Dijazds" rdszdben me gh at6rozottak sze ri nt A E E K-kel el szrimo lj on.

2.5. Az ESZ Zrt. feladata a kiizpontosftott, kiiztis 6s iisszevont kiizbeszerz6si elj6risokkal
kapcsolatosan:

Fogalom meghat6roz6s:

,,Krizbeszerz6si elj6rris ekik6szit6se" (a tov6bbiakban: El6k6szit6s): a Kbt. szerint az adott

kdzbeszerzdsi eljrirrls megkezddsdhez sziiks6ges cselekm6nyek elvegzese, fgy kiiltincisen az

adott kiizbeszerz6ssel kapcsolatos helyzet- 6s piacfelmdrds, adatbek6rdsek, a k6zbeszerzds

becsiilt 6rt6k6nek felm6rdse, az eljdrdst megindit6 felhivris 6s a kieg6szitb irat flslvagy

dokumentiici6 teljes kiirti ekikdszit6se, valamint az AEEK, illetve akozbeszerz6sek6rt felelcis

miniszter 6szrev6telei alapjrin ezen iratok megfelel6 m6dosftiisa v6glegesit6se. Az Ekikdszit6s

a kiirand6 k6zbeszerz6si elj6rris jelen Szerz<id6s 2. sziimri mell6klet6ben meghat6rozott

do kumentumok ritadris6i g tart.

,,Kiizbeszerzdsi eljiir6s lefolytatiisa" (a tov6bbiakban: Lebonyolit6s): akozbeszerz6si elj6rrlst

megindit6 felhivris felad6s6nak idripontjrlt6l kezd6d<ien az 6sszegez6s ajiinlattev6k rdszdre

tdrtdno megktilddsdig, valamint azt k6vet6en az ajilnlatk6ro riltal megteendo elj6r6si

cselekm6nyek elv6gzdse, igy kiil<in6sen szerz6ddskttt6s, t6j6koztat6 az eljrlnis eredm6ny6r6l

hirdetmdny ekik6szit6se, esetleges jogorvoslatokkal kapcsolatos elj6r6si cselekm6nyek

elvdgz6se. A Lebonyolitds az eljiris eredmdnydr6l sz6l6 ti$6koztat6 hirdetmdny kdzzdtetellig
tart.

" " (a tov5bbiakban: Szakmai
tdmogatris): Az Elokdsz(tds 6s Lebonyolftris cselekm6nyeiben val6 szak6ftoi r6szv6tel, a

cselekmdnyekhez kapcsol6d6 diintesekhez kdzbeszerz6stirgya szerinti szakmai javaslattdtel.

(a tovrlbbiakban:

Ut6kiivet6s): a ktizbeszerz6s eredmdnyekdnt megktitdtt szerzodds hatrilya alatt a szerzoddssel

kapcsolatosan felmeriil<i k6rdesek jogi, kdzbeszerz6si 6s kcizbeszerzes tdrgya szerinti szakmai

szempontf kezel6se. Az ut6k6vetds a szerzrid6s teljestil6s6ig tarl ds a szerz6d6s teljesit6sdr6l

sz6l6 t6jdkoa at6 kozzdt5tel6vel zrirul le.

Elokdszftdssel kapcsolatos feladatok:
- kdzbeszerzdsi eljtirdsokat megel6z6 inform6ci6gytijt6s, piacelemzds;

- potencirilis aj6nlattevcik felm6rdse, hat6konysiigvizsgiilat, versenypiaci monitoring,

kiil<in6sen azadott kdzbeszerz€sekkel kapcsolatos helyzet- 6s piacfelmdr6s;

- javaslat a kdzbeszerz6s tipusilnak 6s kdzbeszerz6s eredm6nyekdppen megk<itdsre

keriil<i szerzod6s teljesit6si idritartamiinak megvrilaszltirsfiran becs0lt 6rt6k6nek

felmdr6se erdek6ben;
- szakmai specifikrici6 (bele6rtve miiszaki lefrrls), javasolt 6rt6kelesi szempontok

elk6szit6se;
- Korm. rendelet2 alapjrln az orsz6gos k6rhrizi gy6gyszer alaplista 6venkenti

feliilvizsg6lat6hoz sziiks6ges szakmai t6mogat6s;
- orvostechnikai eszkciz, illetve fert<itlenitciszer orsz6gos alaplista letrehozatal6nak

szakmai t6mogat6sa;
- ki(rand6 kdzbeszerzdsi elj6rrls dokument6ci6jrinak (rdszletesen a jelen Szerzodds 2.

szftml mel I dklet6ben ) el ok6szitese szakm ai szemponto k ment6n.

W Cr'
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- az elj6rast megindit6 hirdetmdny rcigzitdse a Kcizbeszerzesi Hat6siig eltal biztositott
Elektroni kus Hirdetmdnykezel6 Rendszerben (a tovribbiakban : E H R).

Lebonyo I itrissal kapcsolatos feladatok kiiltin<isen :

- lebonyolit6ssal kapcsolatosan felmeriil<i esetleges jogi probldmrlk megoldrls6ban val6
ktizrem[ikcid6s, javaslat t6tel 6s jogi szakmai segitsdgnyfjt6s (beledrtve, nem
kizrir6lagosan kiegdszitri t{lflkoztatis megadrlsa, ekizetes vitarendez6s, jogorvoslat);

- bizottsrigii.ildsekszervezdse,dokumentdliisa;
- Kbt.-ben meghatiirozott eljiir6si cselekm6nyek lefolytatiis4 lebonyolit6sa jogi ds

k6zbeszerzdsi szempontok mentdn;
- eredmdnyhirdet6shezsztiksdgescisszegez6selk6szitdse;
- k6zpontosftott k<izbeszerz6si elj6r6sokkal kapcsolatosan valamennyi vonatkoz6 Korm.

rendelet alapj6n megkdtdtt szerzridds/keretmegrillapod6sok (bele6rtve, de nem
kiziir6lagosan a fenti 2.1.4.1. 2.1.4.2. 6s 2.1.4.3. pontban rdszdletezetl elj6rrisok)
telj esiil6sdnek koord i nrikisa;

- aliiirand6 szerz6d6sek/keretmegiillapodasok elok6szitdse, k<izremrik<id6s a

szerzodds(ek)/keretmegrillapod6s(ok) nyertes aj6nlattevokkel tttrtdn6 aliifrattatasban;
- az elj6r5s eredm6ny6r6lsz6l6 ti$lkoztato elk6szftdse, rdgzit6se az EHR-ben.
- eljrlrrisban 6rintett Fenntartott lnt6zrn6nyekkel val6 folyamatos kapcsolaffart6s,

segits6gnyrijtils a r6sziikrol felmeri.ilo kcizbeszerz6si k6rddsekkel kapcsolatosan;
- lebonyolitiissal kapcsolatosan felmeriil6 esetleges jogi probl6m6k megoldrlsilban val6

krizrem[iktidds, javaslat tdtel (bele6rtve, nem kiziir6lagosan elozetes vitarendezds,
j ogorvoslat, szerzriddsm6dositas);

- iratkezel6s, iratt6razrls, nyilvrlntartdsok vezet6se.

Szakmai t6mogatiissal kapcso I atos feladatok :

- az ajrinlatok rittekintds6t kdvet6en d<int6si javaslatok dssze6llitrisa AEEK, valamint az
e.lj 6rris ban k<izremtiktidri e gyes bi zoft srigo k r6szdre ;

- AEEK felkdr6se alapj6n sziiksdg szerint a birril6 bizottsSgi tagi feladatok elklt6sa;
- elj6rrisban drintett int6zm6nyekkel val6 folyamatos kapcsolattartiis, segitsdgnyfijt6s a

r6sziikr6l felmeri.ilti, a ktizbeszerz6s tirgya szerinti szakmai k6rd6sekkel
kapcsolatosan;

- a lebonyolitrissal kapcsolatosan felmeriilci esetleges problemilk megoldiisiiban val6
szakmai ktizremtikiid6s, javaslatt6tel (beledrtve, nem kiziir6lagosan elozetes
vitarendezds, j ogorvoslat, szerz6d6sm6dositas).

Ut6kovet6s:

kapcsolattaftSs a szerz6dci felekkel;
a teljesit6s sor6n 6rintett feleknek sz6l6 trij6koaat6k elok6szit6se;
diint6sijavaslatok kcizbeszerz6si, jogi, vagy szakmai szempontf ekikdszitese;
szerz6ddsm6dosit6s-tervezet ekikdszitdse, kapcsol6d6 enged6lyek beszerzdse,
hirdetmdnyek, trij6koaat6k elkdszitdse.
a lefofytatott k<izds, <isszevont vagy kcizpontositott kcizbeszerzdsek eset6n az AEEK
riltal fenntarlott int6zm6nyek tekintetdben a p6nziigyi teljesitdsi utiink6vetds
(szrimlafigyel6s)

2.6. A2.1.7 pont szerinti teljes k<irii lebonyolftiist azESZZrt. aKbl29. $-a vagy 32. g-a alapjrin - 6s
az AEEK erre vonatkoz6 kiildn felkdrdsere - vegzi rigy, hogy ezen kdzds vagy dsszevont
elj6rds(ok)ban meghatalmazott ajdnlatkdrcikent jrir el. A teljes kdni lebonyolit6s sor6n az ESZ Zrt.
v9,gezvalamennyi olyan. azeljirds el6keszit6se 6s lebonyolit6sa sor6n elvdgzend<i feladatot, amelyet a

s
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szerzod6st kiito aj6nlatkdro (lntdzmdny) 6s az ESZ Zrt. mint meghatalmazott ajrinlatkdrci ktiziitt
ldtrejott megbfziis alapjdn nem az AEEK-nek vagy a hannadik f6l aj6nlatk6rcinek kell vdgeznie.

Amennyiben a teljes kdrti lebonyolitrist az ESZ. Zrt. fenntaftott int6zm6nyek nevdben vagy javira
vdgzi, jogosult ezen intdzmdnyekkel a megbfz6s elklt6siira szerzod6st kcitni, amely az elv6gzendo
feladatok egymils (ESZ. Ztt. ds Int6zm6ny) kiizcitti megosztiisiit is szab6lyozza. AmennyibenESZ Zrt.
AEEK vagy fenntarlott intdzm6nye r6szdre vdgez teljes ktirfi lebonyolitiist, AEEK jogosult a
ddntdshoz6 szem6lyt, vagy a dtint6shoz6 testiilet dsszetetel6t meghat6rozni. Azon teljes k<irti

lebonyolit6ssal vdgzett eljrirrisok lefolyat6sridrt amelyekben dtintdshoz6 kijel6l6se az AEEK utas(t6sa

alapj6n t6rt6nik - amennyiben a felr6hat6srig egydrtelmtien nem rillapithat6 meg - az ESZ Zrt. 6s az

Apgf egyetemlegesen felekis. Teljes k6ni lebonyolitiisra vonatkoz6 megbiz5s esetdn az ESZ Zrt. az

eljrirrls elokdszit6s6t, lebonyolft6srit 6s lefolytatiisiit a saj5t beszerzdsi szabiiyzatriban foglaltak szerint
is v6gezheti, amelynek alkalmaziisiit a megbizilsi szerz6ddsben rdgziteni kdteles.

2.7. A 2.1.2. es 2.1.4. pontok szerinti Kdzpontos[tott 6s risszevont kdzbeszerzdsi eljrirrisok
Ekik6szftds6vel, Lebonyolitrlsrival Szakmai t5mogatrlsrival, Ut6kdvetdsdvel kapcsolatos feladatokra
Felek a 6. pontban foglaltak szerinti elszimol6sban rillapodnak meg, azaz ESZ Ztt. feladata, hogy a

fentiekben rdgzitetl feladatokat a jogszab6lyoknak megfeleltien, illetve az AEEK utasitiisai 6s

szabirlyzatai alapjrin a Szerz6d6s hatitlya alatt folyamatosan, a lehet6 legjobb tudrisa alapj6n elklssa 6s

errcil a jelen Szerzod6s ,,Dijaz6s" r6sz6ben meghat6rozoffak szerint AEEK-val elsziimoljon.

2.8. A Felek megrillapodnak abban, hogy az ESZ Ztt. a 2.1.2.,2.1.4. pontokban meghatirozott
feladatokat az AEEK l. sziimri mell6klet szerint kirillitott egyedi megrendel6sei alapj5n ktiteles elLitni.
A 2.1.7. pont szerinti feladatokat ESZ Lrt. az AEEK kiil<in felk6r6se alapj6n kitja el. A 2.1.2. illetve a

2.1.4 pontok szerinti megrendel6s kezhezvdtelet kriveto 3. munkanapig azESZ Zrt. a megrendel6sben

szerepki feladatok teljesit6sdre litemtervet kdszit, amelyet j6vrihagyris cdljrlb6l AEEK rdsz6re

haladdktalanul megkiild. A Felek megiillapodnak abban, hogy a Lebonyolitiis sordn az ESZ Zrl. a

jogszab6lyban, illetve az eljiris dokumentumaiban rtlgz[tett hatriridiiket kdteles betartani.

2.9. Jelen szerzciddsen meghat6rozott feladatokat ESZ Zrt. az AEEK kdzbeszerzdsi szabitlyzatirol
sz6l6, mindenkor hatiilyos Foigazgat6i utasit6sban foglalt rendelkez6seknek (a tovrlbbiakban: AEEK
kdzbeszerz6si szabdlyzat) megfelekien v€gzi. Teljes ktirti lebonyolitrisra (2.1.7. pont) vonatkoz6

felk6rds tefjesitdsdt az ESZ Zrt. fentiekt6l elt6r6en a saj6t (ESZ Ztt.) beszerzdsi szabalyzata alapjrin

vegezheti.

3. A Szerz6d6s teljesit6se, Felek jogai 6s kiitelezetts6gei:

3.1. ESZ Ztt. kijelenti, hogy a feladatok ell6tes6hoz sziiksdges szakdrtelemmel rendelkezik.

3.2. ESZZrt. eljririlsa 6s feladatai teljesit6se sor6n:

- a mindenkor hatiilyban l6vo jogszabrilyok (ki.iltincisen a Kbt., Korm. rendeletl 6s a Konn.
rendelet2) betartiisa mel lett,

- Aeer drdek6ben,

- Aggf utasitSsait (kiikindsen adott esetben Aggf kdzbeszerz6si szabfiyzal4 illetve
Aggf 6ltal kiadott eseti krizbeszerzdsi szabiilyzat rendelkezdseit) betartva,

legiobb szakmai tudiisa szerint.

vele 6s Aggf riltal egyes kcizbeszerzdsi feladatokra felhatalrnazon egydb szemdlyekkel
(ktildniisen az egyes eljiirdsokban r6szt vev6 ktizbeszerz6si, szakrnai, jogi 6s penziigyi



J.J.

3.4.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.5.

szak6rtok) egyiittmtikridve jiir el, amelynek soriin kriteles figyelembe venni az AEef
belso iigyviteldnek rendjdt.

ESZ Zrt. kdteles Agpt<-et a jelen Szerzciddsben meghat6rozott Havi Jelent6ssel, valamint az
Aeef vezetrij6nek, vagy kapcsolattart6jdnak iriisos megkeres6s6re kiiliin is t6j6koztatni a

munkafolyamat r6szleteivel, a feladatok ell6trisa sor6n tudomrisrira jutott informrici6kkal
kapcsolatosan, sz6ban 6s frdsban.

ESZ Zrt. tudom6sul ves.zi, hogy kritelezettsdg-vrillakissal jilr6, illetve egydb szerzoddst, vagy
brirmely megdllapodrist AEEK nevdben nem ktithet.

ESZ Zrt. ktiteless6ge, hogy jelen Szerz6d6sben meghat6rozott feladatokat elvegezze. Felek
rdgzitik, hogy amennyiben a Szerz6d6sben foglalt valamely tevdkenys6g elLltrisa b6rmely okb6l
akad6lyba iitkiizne, vagy meghirisulna, errol halad6ktalanul irasban tSj6koztatni kdtelesek
egym6st.

ESZ zft. kdteles biztositani, hogy munkav6llal6i vonatkozisiiban dsszef6rhetetlensdgi helyzet
ne alakulhasson ki. A jelen Szerzodds teljesit6se soriin kialakul6 minden dsszeferhetetlensdgi
helyzetet ESZ Zrt. kiiteles halad6ktalanul f rrisban kdzti lni Ap gf -tel.

ESZ Zrt. a jelen Szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos jogszabrilyok viitozAsait nyomon kdveti,
tevdkenysdg 6t ezek fi gyel embe v6tel dvel vdgzi.

Ua Aggf c6lszeriitlen vagy szakszertitlen utasit6st ad, ESZ Zrt. ktiteles ot erre iriisban
figyelmeztetni; ha AEEK utasitiisiihoz e figyelmeztetds ellendre is ragaszkodik, az utasitasb6l
eredo k6rok 6t terhelik. ESZ Zrt.jelen Szerzodds teljesit6s6re vonatkozO Agpf 6ltal kiadott
utasitrls v6grehajt5s6t megtagadhatja, amennyiben az jogszabrllyba - a pontos jogszabrilyhely
megjel6lds6vel - vagy jelen Szerz6ddsbe iitkdzne.

Aggf kdteles biaositani a feladat ellittitsithozsziiksdges alapinformiici6kat, tov6bbri biaositja a

feladat elliitiisa szempond6b6l 6rintett munkat6rsainak a rendelkez6sre iilliis6t, valamint
t6mogada ESZ Ztt.-t a sztiksdges informrici6k beszerz6s6ben.

3.10. ESZ Zrt. szerzod6sszeni teljesit6se eset6n AEEK
k<iteles ESZ Zrt. r6sz6re megfizetni.

4. Alvrillalkoz6 ig6nybev6tele:

a jelen Szerzoddsben meghat6rozott dijat

ESZ Zrt. a jelen Szerziidds szerinti feladatainak teljesit6sdhez a Kbt. rendelkez6seinek
fi gyelembev6tele mellett jogosult alviillalkoz6t ig6nybe venni.

5. Kapcsolattartrls, 6rtesit6sek:

CN,
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5.1. ESZ Ztt. kdteles az Aggrc kijeltilt szervezeti egysdgeivel, ktilcinrisen a Kdzbeszerz6si
lgazgat6sigival szoros egyiittmrik6d6sben, annak vezet6j6nek ir6nymutat6sa alapjrln elj6rni. Az
egyiittmiikddds jelen Szerzrid6sben 6s annak mell6kleteiben nem szabdlyozott m6dj6t, tov6bbi
r6szleteit Felek jogosultak kdziisen kialakitani.

5.2. A Szerz6d6s teljesitdse sor6n Felek a kapcsolatot az aklbb megnevezett szemdlyek

kiizremfi ktidds6vel tartj rik.

5.2.1. Kapcsolattart6 AEEK rlszlrbl az ESZ Zrt. illtal - nem teljes kdni lebonyol[tiisra
vonatkoz6 megbiz6s alapj6n - bonyolitott kdzbeszerz6sekkel kapcsolatos feladatok

vonatkozils6ban:

- n6v: Gy6nin6 Ol6h Tiinde

- telefon: (l)356 1522

- fax: (l) 375 7253

- email: olah.tunde@aeek.hu

valamint

- ndv: dr. Erdei Csaba

- telefon: (l)356 15 22

- fax: (l)37572 53

- email: erdei.csaba@aeek.hu

5.2.2. KapcsolattartO Aeef r6sz6r6l a 2.1.5. 6s 2.1.7. pontokban megjeldlt feladatok

vonatkozis6ban:

- n6v: Dr. Ndmeth Liszl6

- telefon: (l) 356 15 22

- fax: (l)375 72 53

- email: foigazeato@aeek.hu

5.2.3. Kapcsolattarti ESZZrt. reszdrol:

- n6v: Martonosi Tamiis

- telefon: (l) 219 61 63

- fax: (l)219 6t 64

- email: rnartonosi.tamas@eszztl.hu

5.3. A kapcsolattart6k szem6ly6berVel6rhet6sdg6ben bekdvetkezett v:lltozrisr6l Felek halad6ktalanul

ti\ lkozltatjirk e gym 6st.

5.4. Felek v6llalj6k, hogy jelen Szerziid6s lebonyolitas6val kapcsolatban alkalmazottaik nev6r<il 6s

telefonsziimrir6l, valamint email cimdr6l kiilcsdndsen 6s folyamatosan tiijdkoaatjrik egym6st.
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5.5. Felek rdgzitik, hogy jelen Szerz6d6ssel kapcsolatos ldnyegi jognyilatkozatok (m6dositris,
felmondiis, megszlintet6s, szerzbdd,sszegdsbiil fakad6 jogkrivetkezm6nyek 6rv6nyesitdse,
kdsedelmi kamat kiivetel6se, risszefdrhetetlens6g bejelentdse) esetdn a mrlsik F6lnek kiilddtt
6rtesit6s kizfr6lag ir6sbeli form6ban kdzbesithet6, az alirbbi m6dok egyik6vel:

- szemdlyes ritadiis;

- ajiinlott, t6rtivev6nyes kiildem6nykdnt;

fax utjrin.

6. Dijazis:

6.1 . Az ESZ Zrt. a Szerzod6sben foglalt 2.1 .l -2.1.6 szerinti feladatai szerz6d6sszerti teljesitdsddrt, a
Szerzridds 7.1. pontban rygzitett idritartama alatt 30.000.000,- Ft + AFA/h6, azaz havi
harmincmilli6 forint + AFA ritaLlnydijra jogosult (megbizrisi dii). Jelen szerzodl,s 2.1.7
szerinti feladatinak elkltasrira jelen pontban meghat6rozott dijazis nem terjed ki, tekintettel arra,
hogy e feladatokat ESZZtt. az Aggf felk6r6se alapjin, de a fenntartott Intdzm6nyek javiira
vegzi.

6.2. Felek megtlllapodnak abban, hogy az elsziimoliis alapja az AEgf teljesit6sigazol6sa, valamint
az ESZ ht eftd ki.ilddtt havi jelent6s (a tovdbbiakban: Havi Jelent6s). A Havi Jelentds mell6
feladatonk6nt - a 2.1.4. pont szerinti feladat vonatkozrisiiban megrendelt eljrirrisonk6nt kiil6n-
kiiltin - csatolni kell az azokat al6tirmaszt6, jelen Szerziid6s 2. szifunri melldklete szerinti
d o ku ment u m okat, azzal, hogy

- a kcizpontositott, ktizris 6s <isszevont kiizbeszerz6si eljiirrisok E!6k6szit6se,
Lebonyolitdsa, 6s Szakmai trimogatdsa, Ut6kiivet6se, ide 6rtve a 2.1.7 pont szerint
vBgzett teljes kdrii lebonyolftr{st is vonatkozilsriban a2. szdmt mell6klet I., valamint
II.A. pontjai szerinti t6rgyh6napban vdglegesitett dokumentumok csatoland6k. Egy
dokumentum akkor tekintendo vdglegesitettnek, amikor az elj6rilsban alkalmazott
kdzbeszerzdsi szabiiyzat szerint valamennyi v6lem6nyezdsre, illetve javaslatt6telre
jogosult szerv ds szem6ly j6vrihagyrisrit kiivet6en az irat egy adott eljrir6si
cselekm6nyhez felhasznrilisra keriil ;

- amennyiben adott kdzbeszerzesi elj6rris vonatkoz6s6ban a ,,Lebonyolitist, 6s
Szakmai t6mogatSst" is az ESZ Zrt. vdgzi, a Havi Jelent6sben nem kell kiikin
megieleniteni a Lebonyolitrishoz ds a Szakmai tiimogat6shoz rendelt tevdkenysdgeket;

- az adatfeldolgozis vonatkoziisiiban a Havi Jelent6st az aktu6lisan rendelkezdsre iil16
adatok alapjdn kell elkdsziteni.

6.3. Fefek meg6llapodnak abban, hogy azESZZrt.-nek a Havi Jelentdst havonta kell elkdsziteni a
Szerzcid6s hatrilyba ldpds6t6l kezdtid<ien. amelyet a tilrgyh6napot kcivetri 5. munkanapig kriteles
eljuttatni az AEEK rdsz6re.

6.4. Aeef jogosult a Havi Jelent6st v6lem6nyezni es annak be6rkez6sdt k<jvet<i 2 (ketto)
munkanapon beli.il kifogrist emelni .vagy az ESZ Zrt.-t hirinyp6tkisra felhivni. Kifogris vagy
hirinyp6tlrisi felhfvris hirinyriban az AEEK tov6bbi 5 (6t) munkanapon beliil kdteles kiadni ESZ
Zrt. reszdre a teljeslt6sigazol6st. Kifogris, vagy hi6nyp6tliis esetdn az abban foglaltakat ESZ Ztt.
haladektalanul, de legkdsobb 3 (hrirom) rnunkanapon belill kdteles teljesiteni. AEef a kitbgiisra
adott vdlaszt vagy hirinypotlrist a bedrkez6sdt kciveto 3 (h6rom) munkanapon beltil kdteles
ef birrilni. ds errcil ESZ Zrt.-l ertesiteni.

t0



6.5.

6.6.

6.7.

Amennyiben Appf az ESZ Zrt. altal kdszitett Havi Jelent6s jelentektelen hiiinyossiigalhl6i\a
(azaz adminisztriici6s hiba vagy elir6s) miatt emel kifogrist vagy ad ki hirinyp6tl6st, tgy ez a
tdny ne m befol yriso lj a a te lj esit6si gazo I 6s kiril l it6s6t.

ESZ Zrt. havonta jogosult sziimllt kirillitani az elozo havi tevekenys6g66rt jrir6 megbiz6si dijr6l.
Xz ABBY.,el<ileget nem fizet.

A sziimlabenyrijt6srira az Aggrc teljesitdsigazoliisrlnak kezhezvetelet k6vet6en keriilhet sor. A
szimlit AEEK a kdzhezvdtelt krjvet<i 30 (harminc) napon beliil - az ESZ Zrt. jelen

Szerzodesben meghatdrozott banksz5mlasz6m6ra tcirtdn6 - iitutaliiLssal, egy osszegben egyenliti
ki. Felek rrigzitik, trogy Aeef jogosult az esetleges ktitbdrig6ny6t az esed6kes megbizrisi dijba
besziimitani.

ESZ Zrt. tudom6sul veszi, hogy a 6.1. pontban meghat6rozott megbizitsi dij mag6ban foglalja a
megbizis ellrit6s6val kapcsolatban felmertil6 valamennyi kdltsdget ds ellen6rtdket, ezert ESZ

Zrt. miis jogcimen tov6bbi dij felszrimitiisrlra nem jogosult, tov6bb6 a megbfz6ssal

dsszefiiggdsben felmeriilt kdlts6gek megtdritdsdt semmilyen jogcimen nem igdnyelheti.

A nem a sziimviteli 6s ad6jogszab6lyoknak vagy nem a jelen Szerzod6snek megfelel<ien

ki6llitott 6s benyljtott szdmlira kifizetds nem teljesftheto, ilyen esetben AEEK k6sedelme

kizilrt. Amennyiben AEEK a kifizet6ssel kesedelembe esik az ESZ Zrt. ir1sban hatririd<i

tiizdsdvel felhivja a kifizetds teljesit6s6re. A hat5rido eredm6nytelen letelt6t ktivet<ien az ESZ
Zrt. aPolgiri Tcirvdnykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (atov6bbiakban: Ptk.) 6:155 $-ban
meghat6rozott kdsedel m i kam at fel sziim itrls rira j ogos u lt.

Rz Aeef rdsz6rril az itllamh6nartrisr6l sz6l6 2011. evi CXCV. tdrv6ny 38. $ (l) bekezd6s

szerinti teljes(tdsi igazolis kirillltrisara az AEEK foigazgatoja jogosult azzal, hogy en
megelozoen akozbeszerzdssel kapcsolatos feladatok teljesit6sdnek megtort6ntet - a 2.1.5. 6s

2.1.7. pont szerinti feladatok (ide nem 6rtye az iisszevont kiizbeszerz6sek teljes. kdrii
lebonyolit6silt) kivdtel6vel - a Szerzodds 5.2.1. pontjriban megjeld,lt kapcsolattart6k az AEEK
r6szdrol egyiittesen szakmailag igazo.ljik. AzESZZrt.2.l.5.6s 2.1.7. pontok szerinti feladatai

tek i ntet6 ben a telj es (t6st cin iil l6an az A E E K foi gazgatoja igazolja.

7. A szerz6d6s hatilya, megsziintet6se:

7 .1 . Jelen Szerzoddst Felek hatarozott idore. 2018. janurlr l. napjrit6l 2018. december 31. napj6ig
terjedti idotartamra kdtik meg.

7.2. Felek rrigzitik, hogy a Szerzod6s tdrgyitl, ldnyeges elemeit a Szerzodds megszfin6se elcitt

kozcisen rittekintik, sziiks6g eset6n a hatrilyos jogszabrilyok figyelembevetel6vel frj szerzcides

megktit6s6t kezdem6nyezik

1.3. Jelen Szerzcidest b6rrnelyik Fdl jogosult indokoliis n6lkiil a miisik Fdlhez citnzett, egyoldalri.

irdsos nyilatkozatlal30 (harminc) napos felmond6si idovel megsziintetni (rendes felmondiis).

6.8.

6.9.
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Aggf az 1.3. pontban foglalt feltetelek megv6ltoz6sa, vatamint srilyos szerzoddsszeg6s esetdn
jogosult jelen Szerz6d6st indokliissal elliitott rendk(viili felmondiissal, azonnali hatrlllyal
me gsz[intetn i ESZ Zrt. kiirtal an itiisa n 6 I kii L

S0lyos szerz6ddsszegesnek m inosti I ki,ikincisen, amennyiben ESZ Zrt.:

. fizet6sk6ptelenn6 vrllik, vagy felszlmol6si elj6rris indul ellene,

o a jelen szerz6ddsben v6llalt teljesitdsi hat5ridriket elmulasztja, az AEEK felsz6lit6s6ra,
az AEEK 6ltal kifogesolt, vagy hirlnyolt cselekm6nyeket nem orvosolja, vagy nem
p6tolja a megadott hatriridSn beliil,

. atitoktart6si k<itelezetts6g6t bizonyithat6an megszegi,

o szerziSd1,sszeg6se esetdn a ktitb6r dsszege el6ri a szerz6d6sben meghat6rozott maximilis
m6rt6k6t.

ESZ Ztt. felmondiis esetdn is kdteles ApEf drdek6nek v6delmdben halaszthatatlan
int6zked6seket mindaddig megtenni, amig Aeef azigy int6z6s6r6l gondoskodni nem k6pes.

7.5.

7.6. Jelen Szerzrid6st fenn6lllsa alatt, Felek kiiziis megegyez6ssel irrisban b6rmikor m6dosithatj6k.

7.7. Jelen Szerz6d6shez kapcsol6d6 ldnyeges jognyilatkozatok (pl. felmond6s) csak iriisban
drv6nyesek.

7.8. Jelen Szerzrid6st Felek kdzcis megegyezdssel megsziintethetik.

8. K6sedelmes teljesit6s:

8.1. Felek r<igzitik, hogy amennyiben ESZ Ztt. - olyan okb6l, amely6rt felekis - a szerz6deses
kotelezettsdg6t k6sedelmesen teljesiti a, AEerc irrisban hatriridci tiiz6sdvel felhivja az adott
ktitelezetts6g szerzrlddsszeni teljesitdsdre. A hatilridri eredm6nytelen letelt6t kiivet6en az ESZ
Zrt. Ptk.6:186. $ (l) bekezddse alapjrin k6sedelmi kdtb6rt kciteles fizetni, amelynek dsszege
napi 50.000,- Ft (azaz naptiiri naponkdnt citvenezer forint), de havonta legfeljebb a havi nett6
megbfz6si dij 5%-a. ESZ Zrt. k6sedelmesen teljesft, amennyiben a jelen szerzrid6sben foglalt
feladatait nem teljesiti a szirmdrajogszabrilyban, jelen szerzriddsben, illetve az Apgf altal
megh at6rozott hat6rid<iben.

8.2. Felek meg5llapodnak tovribbri abban, hogy amennyiben az ESZ Zrt. olyan okb6l, amely6rt
felel6s hibrisan teljesit, hibris teljes(t6si kdtbdrt kdteles fizetni. melynek m6rtdke a havi nett6
megbiziisi dij 5 %-a. ESZ Zrt. hibrisan teljesit, amennyiben a jelen szerz6d6sben foglalt
feladatainak elkitrisa nem felel meg a jogszabrilyokban vagy ajelen szerz6d6sben megiillapitott
elcilriisoknak.

8.3. ez AEef a kdtb6rigdnydt iriisban kdteles kriziilni az ESZ Zrr-vel, megjeldlve annak jogalapj6t
ds risszeget.

8.4. Rz ApErc a k6tb6r mellett drvdnyesitheti a kiitbert meghalad6 krirrit.

C,I
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9. Szerz6i jogok:

Felek kifejezetlen rogzitik, hogy ESZ Zrt. mint az esetleges szerzoi jogok 6s szellemi
alkotasokon fennrill6 mris jogok jogosultja - teljes jogszavatossitgi garanciirt nyfjtva -
visszavonhatatlan, dijfizetdstril mentes ds nem kiz6r6lagos engeddly,t vagy engeddlyeket ad

(vagy biaositja, hogy a szerzoi jogok 6s szellemi alkotiisokon fennrill6 mrls jogok jogosultja
teljes jogszavatossiigi garanci6t nyrijtva ilyen engeddly.t vagy enged6lyeket adjon) AEEK-nek
b6rmely, a teljesitds sorrin keletkez6 dokumentumok felhasznriliisiira, amelyeket jelen Szerzcid6s

teljesitdse sor6n vagy azokkal <isszefiiggdsben bocsdtott rendelkez6s6re, illetve mag4 vagy a
nevdben miis kdszitett.

Ezen enged6ly feljogosftja Appt<-et arra, hogy a dokumentumot b6rmely cdlra felhasmrilj4
idedrtve kiiltin<isen a kdzbeszerzesilbeszerzesi elj6rris lefolytat6srit. Ezen engeddly kiterjed a

tovribbengedelyezes ds a m6dosltris jogrira, valamint 6truhrizhat6 harmadik szem6lyre.

9.3. A 9. pont alapjrin szerzett jogok ajelen SzerzSdds megszrin6sdt kcivetcien is fennmaradnak.

9.4. Szerzrii jogok 6s szellemi alkotiisokon fenniil16 mrls jogok csak 6s kizAr6lag abban az esetben

sz6llnak irt AEEK-re, ha azokra vonatkoz6 megb(zasi d(jakat AEEK ESZ Zrt.-nek
maraddktalanul megfi zette.

10. Ellen6rz6s:

10.1. AEEK brirmikor jogosult ESZ Zrt. jelen Szerz6d6s teljesit6sdvel kapcsolatos tevdkenysdgdt

ellenririmi, vagy arra vele szerzrid6ses kapcsolatban 6l16 harmadik f6lnek megbizlst adni. Az
ellenorzds sor6n AEEK vagy megb(zottja ESZ Zrt.irodiriban, ESZ Zrt. napi munkrijrinak leheto

legkisebb mdrt6kri zavariilrval logorrtt az ellenlrzd,st vdgezni. Az ellentirzes az Agef
vezetdj6nek ir6sos 6s a vizsgdlat tertilet6nek, terjedelm6nek, idotartamiinak, helyszindnek
megl el ti 16s6vel k i adott fel hatalmaziisiival tdrtdn i k.

10.2. Azellenrirz6s sortin AEEK:
- jelen Szerzod6s kapcsiln keletkezett biirmely dokumentumba betekinthet 6s arr6l

jogosult a helyszinen m6solatot k6sziteni;
- ESZ Ztt. brirmely, jelen Szerzrid6s teljesit6sdvel kapcsolatos munkSt vegzo

munkatilrsrit6l az adott szervezeti egysdg vezet6j6nek j6vrihagyrisrival felviliigositiist
k6rhet.

- A vizsg6lt teriiletek, szervezeti egysdgek felsoroliisiival, a lem6solt dokumentumok

hiiinytalan feltiintet6sevel a helyszinen jegyz<ik<inyv k6sziil, amelyet a r6sztvevok

aliiIrnak.

Vegyes rendelkez6sek:

ll.l. ESZ hfi. jelen Szerzod6s aliiir6seival kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaiigyi
kapcsolatok kdvetelmdny6nek. a k6,ztulajdonban rill6 gazdasfryi trirsas6gok takardkosabb

mtikod6s6rol sz6l6 t6rv6nyben foglalt feltdteleknek, tovribbd a tcirvdnyi eloiriisok szerint

etlethat6 szervezetnek mi nosii l.

9.2.
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11.2. ESZ Zrt. kdtelezetts6get v6llal arra, hogy Aeef r6szdre halad6ktalanul bejelenti. ha b6rmely
kizirovagy akadiiyozo kdriilm6ny ajelen Szerztid6s megktitds6t kdvettien iillbe.

11.3. ESZ Zrt. a Szerz6ddsbril fakad6 kdvetel6seit Aeef fr6sbeli hozz6$irul6sa n6lkiil nem

engedm6nyezheti.

11.4. ESZ Zrt. tudomiisul veszi, hogy a jelen Szerzod6ssel es Apgf tev6kenys6ggel 6sszefiiggdsben

tudomrisilra jutott mindennem[i informiici6 - ftggetleniil annak megjelen6si form6j6t6l -
tekintet6ben ESZ Zrt.-t,6s minden munkav6llal6jrit teljes kdrti titoktart6si kdtelezetts6g terheli,
igy ezen informrici6kat ESZ Zrt. nem jogosult. illetdktelen szemdlyek szdmdra semmilyen
m6don hozzdfdrhetov6, megismerhet6vd tenni az AEEK el6zetes inlsbeli hozzi$irullsa n6lktl.

11.5. Felek rcigzitik, hogy az informrlci6s iinrendelkez6sijogr6l 6s az inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6
2011.6vi CXII. t6rv6ny (a tovribbiakban: Info tv.) 26. $ (l) bekezd6se alapj6n azdllani vagy
helyi <inkorminyzati feladatot, valamint jogszabrilyban meghatdrozott egy6b ktizfeladatot ell6t6
szervnek vagy szemdlynek (a toviibbiakban egyiitt: krizfeladatot ell6t6 szerv) lehet6vd kell
tennie, hogy a kezel6s6ben ldvri kdz6rdekrj adatot ds kdzdrdekb6l nyilviinos adatot - az lnfo tv.-
ben meghatiirozott kiv6telekkel - erre irrlnyul6 ig6ny alapj6n bilrki megismerhesse.

I 1.6. Felek riigzitik, hogy az Info tv. 27. $ (3a) bekezddse szerint az a termdszetes szem6ly, jogi
szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezri szervezet, aki vagy amely az 6llamhriaartris
alrendszer6be tartoz6 valamely szemdllyel p6nztigyi vagy i.izleti kapcsolatot l6tesit, k6teles e
jogviszonnyal tisszefiiggo ds az Info tv. 27. $ (3) bekezdds alapjrin ktizdrdekbol nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre ir6nyul6 ig6ny esetdn - birki szfimirra tilekonatiist adni. A trij6koztatrisi
k<itelezetts6g a k<jz6rdekb6l nyilv6nos adatok nyilviinossiigruhozatal|val vagy a koriibban miir
elektronikus formriban nyilviinossSgra hozott adatot taftalmaz6 nyilvrinos forr6s megje16l6s6vel
is teljesithet<i.

12. Zir6 rendelkez6sek:

12.1. Jelen Szerzodesben nem szabillyozolt kdrdesekben a hat6lyos jogszabrllyok (ki.ikin<isen a Ptk.
rendelkezdsei) ir6nyad6k. B6rmely jogszab6lyra val6 hivatkozits - ha a kririilm6nyekb6l
kifejezetten m5s nem ktivetkezik - a jogszabitly hatrilyos, illetve a hivatkozott id6pontban
hat6lyos szcivegdre val6 hivatkoziiskdnt 6rtelmezendri, amennyiben pedig a hivatkozott
jogszabrlly hat6lyon kivi.il helyez6sre keriilt, akkor a hely6be lepri jogszabrilyra val6
h ivatkoziisk6nt.

12.2. Amennyiben jelen szerzcides hatSrozott idritartama lejrir 6s azESZ. Zrt. jelen szerz6dds szerinti
megkezdett, de be nem fejezett feladatokat vdgez a szerzrid6s idcitartama az azonos tiirgyban
Felek ko^ ldtrejriv6 [j szerzodds hat6lyba ldpdsdig, de legfeljebb I (egy) h6nappal
meghosszabbodik. Az drintett id6szakra vonatkoz6an az ESZ Zrt. jelen szerzcidds szerinti
dijazls illeti meg.

12.3. Jelen Szerzcidds biirmely rendelkezds6nek r6szleges jogszabrllysdrto volt4 drvdnytelensdge,
vagy v6grehajthatatlansiiga nem befoly5solja a jelen Szerzodds biirmely egy6b rendelkezesdnek
jogszertisdg6t, drv6nyessdgdt vagy vegrehajthat6sdgdt, kiv6ve, ha Felek jelen Szerzod6st az
adott jogszabalyserto. ervdnytelen vagy vdgrehajthatatlan rendelkezds hirinyiiban nem kdtdttek
volna meg.
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12.4. Felek megiillapodnak abban, hogy a krizrittiik felmeri.i16 vit6s kdrddseket elsrisorban bdkds fiton
rendezik.

12.5. Jelen Szerzodds azelviiaszthatatlan reszetkepezo al5bbi mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes:

Jelen Szerzod6s - mell6kletek n6lkUl - 4 (n6gy), egymiissal sz6 szerint megegyezci eredeti p6ld6nyban
k6sziilt, melybcil I (egy) eredeti p6ldriny ESZ Zrt.-t illeti 6s melyet Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irnak alii.

2017 DEC 27,
Budapest, 2017. . ..... ......." Budapest, 20t7. ...70V..C,::.2 9...."

ft *-,^"n'
Allami Eg6szs6giigyi EI16t6 Kdzpont

AEEK
kdpv.: Dr. Ndmeth Ldszl6

P6nziigyi ellenjegyzti az AEEK r6sz6rtil:

l. sz6mri melldklet:

2. szrimri mell6klet:
3. sziimri mell6klet:

gazdas6gi ftiigazgat6-hely es

='

l.a Megrendelds minta
l.b Felkdrds minta
Havi Jelentds alapjrit k6pezo dokumentumok
Eljrirrisrend

s
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l. a. szSmf Metl6klet

Megrendel6s
(k6z6s, dsszevont, kiizpontositott nem teljes kdrii lebonyolit6sa)

ez Apgf 6s ESZ Zrt. kdzltt 201.... napjrin iktat6szamon
megkritdtt kiizbeszerz6si eljrirrisokkal kapcsolatos szolgiiltatiisokra vonatkoz6an l6trejdtt
Szerzodds 2.8. pontja alapjrin AEEK megrendeli az alflbbi szolg6ltatiisokat, az aklbbi
feltdtelekkel:

l.) Beszerzds tdrgya (gy6gyszerbeszerz6s eset6n a hat6anyagok felsoroliisrival egyiitt)

2) Beszerzds jellege ds az 6rintett Aj6nlatk6rtik k<irel

3.) D<int6shoz6 szemelye vagy a D<int6shoz6 Testiilet tisszet6tele

4.) Beszerzds becsiilt erldke (amennyiben ismert):

5.) Lefolytatand6 kdzbeszerz6si eljrir6s feltdtelei:

6.) A jelen megrendel6s a tirgyi kiizbeszerz6s nem leljes kdrii lebonyolit6sira irinyul.

7.) Esz Zrt. nem jogosull az eljdr6sban r6szt vev6 ajinlatk6r,S(k)t6l kdzvetleniil a
kdzbesze rz6s I efolyta t6 s6 6 rt d ij a t beszed n i.

t ,iEEK.saidr bes:er:dse. Kbt. 29 sr s:erinli ko:ds. Kbt 32 $ s:erinti Oss:evont k6:bes:er:is

l6

rl
tL1



Ae grlol ozs2 -...... rzotz

l. b. szdmf Mell6klet

Felk6r6s
(AEEK vagy fenntartott int6zm6nye javrira ajrinlatk6r6k6nt teljes kiiriien j{r el)

Rz AEEK 6s ESZ Zrt. kozdtt 201.... .. napjrin .. iktat6szimon
megktitritt krizbeszerz6si elj6rrisokkal kapcsolatos szolgiiltat6sokra vonatkoz6an ldtrejtitt
Szerzcidds 2.8., illetve 2.1.7 pontjai alapj6n Apef felk6ri az ESZ. Zrt. ald}lbiak elv6gzdsre:

l.) Beszerzds tirgya (gy6gyszerbeszerzes eset6n a hat6anyagok felsoroklsrival egyiitt)

2.) Beszerzds jellege ds az drintett Ajrinlatk6r6k kcire2

3.) Dcint6shoz6 szem6lye yagy a Ddnt6shoz6 Testiilet iisszetdtele

3.r

3.2

J.J

4.) Beszerzds becstilt 6ftdke (amennyiben ismert):

5.) Lefolytatand6 kcizbeszerz6si eljrirris feltdtelei:

5.1

5.2

6.) A jelen megrendel6s a trirgyi kdzbeszerz6s teljes kiirii lebonyolit{srira irinyul.

7.) Esz Zrt. jogosult az elj6rdsban r6szt vevri ajrinlatk6r6(k)t6l ktizvetleniil a kdzbeszerz6s
lefolytatris66rt dijat beszed n i.

t 
.{1..t..X .utjut hes:er:!se. Kht 29 si s:erinti ki:bs. Kht J? .rt t--o,',,r, Li.\\:erottt kai:bes:er:es
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2. sz6m[ Mell6klet

Havi Jelent6s alapjdt k6pez6 dokumentumok listdja

l. Kdzpontositott, ktiziis 6s iisszevont kdzbeszerzflsi etj6rdsok El6k6szit6shez, Lebonyolitishoz 6s

Sza kma i t6 mogatrishoz ka pcsokid6 doku men tu mo k

A. Kdzpontositott, ktiztis 6s 6sszevont kdzbeszerz6si eljrlrrisok El6k6szit6shez kapcsol6d6

dokumentumok list6ja:
- ajinlatilr6szv6teli felhiv6s;
- ajrinlatt6teli felhiv6s (t6rgyakisos eljrirrisban);
- k6zbeszerzdsi dokumentum /kieg6szito irat (eljrirris tipus6t6l fiigg6en);
- szerzodds/keretmeg6llapodris;
- keretmegrillapodris m6sodik r6szben verseny rijranyitrlsa eset6ben ajrinlati felh[viis,

konzu ltilci 6 eset6n felh f vris konzultiici 6ra dokument6c i6;
- excel tibllzat mennyisdgekre 6s a mtiszaki paramdterekre vonatkoz6an;
- bir6l6 bizottsrig dsszetdteldre javaslat t6tel 6s birril6 bizotts6gi tagok megb(z6leveleinek,

6sszefdrhetetlens6gi 6s titoktartiisi nyilatkozatainak elk6szit6se;
- kdzbeszerzdsekdrt felel6s miniszterij6vrihagy6srihoz sziiks6ges el<iterjesads el6k6szit6se;
- kdzbeszerzdsiiitemterv;
- birril6 bizottsrigijegyztikrinyv(ek);
- a folyamatba 6pitett ellenorzdshez sziiks6ges el6terjesa6sek.

B. Kcizpontositott, kcizds 6s dsszevont krizbeszerzdsi eljrirrisok Lebonyolitishoz kapcsol6d6
dokumentumok li strij a:

- bir6l6 bizotts6gi jegyztiktinyv(ek);
- elj6rrisi cselekm6nyekjegyzokdnyvei;
- eljrirrisi cselekmdnyek dokumentumai;
- Kbt. szerinti elj6rrisi cselekmdnyek dokumentumai.

(r
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ll. Kiizpontositott, kiiziis 6s tisszevont kiizbeszerz6si eljrirdsokkal, kdzbeszerz6si eljri16sok

vizsgrilatrlval, adatfeldolgoz6ssal, EKEK portrillal kapcsolatos dokumentumok

A. Kiizpontositott kiizbeszerz6si eljr[rrisokkal kapcsolatos dokumentumok (2.5. pont alapjrin):
- az 6sszegezds alapjdn elk6szitett szerztid6sek;
- trijdkoztato kozz€tetele az eljrirris eredmdny6r6l;
- jogorvoslatok,elozetesvitarendez6sek,amennyibenazokrelevdnsak;
- a megk<itritt szerzriddsek alapjrln a sz6llit6k 6ltal leadott havi jelent6sek a megrendelt

k6szitm6nyekr6l, orvostechnikai eszk<iz<ikr<il Excelt6bliizat formrijrlban.

B. Kdzds 6s iisszevont kiizbeszerz6si eljirisokkal kapcsolatos dokumentumok (2.3. pont alapjrin):
- azESZ Zrt-tbl kiment elektronikus levelezds miisolati p6ldrinyai;
- birril6bizottsrlgijegyz6kiinyvekmilsolatipeld6nyai;
- az ESZ Zrt. iiltal cisszeiillitott szakdrtrii anyagok, adatbekdr6sek, illetve brirmilyen egydb

dokumentumok, amely Agef egyedi felk6r6se alapjdn jelen Szerzod6sben foglaltak szerint

keriilnek elk6szit6sre.

C. Kiizbeszerz6si eljr[risok vizsgrllat:ival kapcsolatos dokumentumok (2.2. pont alapj6n):
- azESZ Zrt. bels6 nyilv6ntartiisiiban szerepki, atirgyi idoszakban vizsgiilt elj6riisok, szerzciddsek

ds azok vizsgilatiual kapcsolatban k6szitett cisszefoglal6 kimutat6sa, mely r6szletesen rdgzfti az

e lj iiriiso k v izs giiata kapc s 6n elv 6,gzelt fe I adato kat ;
- avizsgitlatra beki.ildott teljes dokumentiici6 - Int6zm6nyenkdnt 6s elj6rrisonk6nt lebontva;

a vizsg6latsor6n keletkezett dokumentumok;
D. Adatfeldolgozlssal kapcsolatos dokumentumok (2.4. pont alapjrin): a terjedelemre val6 tekintettel
csak adath or dozor a m entett excel form 5tum ban :

- atirgyh6 v6gdn drvdnyes KOPASZ aktuiilis tdrzseit (term6k tdrzs, szolg6ltat6 tdrzs, int6zmdny

t6rzs 6s szitllit6 tcirzs) tartalm az6 tibl{zat;
- az ESZ Zrt. riltal elkdszitett adatszolgriltatasi alapt6bla;
- a bedrkezett adatok alapjrin elk6szitett titbllzat elemzdsre k6sz iillapotban.

E. EKEK portrillal valamint az elektronikus k6zbeszerzdssel kapcsolatos dokumentumok (2.1.6.

pontja alapjrin):
- az EKEK port6llal valamint az elektronikus kdzbeszerzdssel kapcsolatos egyeztet6s(ek) soriin

keletkezett dokumentumok (egyztikdnyv vagy jelenldti iv);
- az EKEK portrlllal valamint az elektronikus k<izbeszerzdssel kapcsolatban tett 6szrev6telek,

javaslatok.
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vizsgilat6ra vonatkoz6 6ljirisrendj6nek Vll. szim0 m6dositesa

Az Allami Egeszs6gugyi Elleto Kdzpont (a tovebbiakban: AEEK) Ienntartasa 6s
kOzepirenyit6sa al6 tartozo egeszs6gilgyi inl6zmenyek (a tovabbiakban: lnt6zm6ny) altal
egyedileg. saj6t hat6skdrben inditott, a kcizbeszez6sek kdzponti ellen6r26ser6l es
engedelyezeserdl szolo 320i2015. (X. 30.)Korm. rendelet (a tovebbiakban: Korm. rendelet)
hatalya aE tarlozo kozbeszerzeseinek, es a Korm. rendelet hatalya ala tartozo megkdtendo
vagy modositand6 szee6deseinek egeszsegUgyi szakmai 6s gazdelkodesi indokoltsagenak
vizsg6latet, tovabba a fedezetigazoEs meglet6nek ellen6zeset az AEEX tatja el. Az AEEK
6ltal a fentiekkel kapcsolatban ell6tando feladatok reszleteirdl, azok v6grehaj6sar6l, az
egyes hatarid6kr6l az alabbiak szerint rendelkezem:

Jelen modositas a 20'17. leuuar 15. napian j6vehagyott El.ier6srend egyseges szerkezelu
modosilesal tartalmazza.

1. Az Elj6r6srend alanyi 6s tirgyi hat6lya

(1) Szem6lyi hataly kiteried: az AEEK-re, az AEEK fenntart6sa, iletve kOzepirenyttesa al6
tartoz6 int6zmenyekre, valamint az Egdszsdgiigyi SzolgAltat6 Zrt+e (a lovCbbiakban; ESZ
zd.).

(2) T6rgyi hat6ly kiterjed:

a) az lntezmeny allal egyedileg, saiat hat6skcirben inditott, a Korm. rendelet hatelya ala
tarloz6 kozbeszeeesek
- eg6szs6galgyiszakmaiindokoltsiganak,
- gazd6lkodasiindokolts6ganak,
- fedezetigazol6s megl6t€nek, valamint a

b) a Korm. rendelet haiilya ala tartoz6, megkdtni vagy m6dositani tervezett, a
k0zbeszer26sekr6l szolo 2015. evi CXL|lt tdrveny (a tov6bbiakban: Kbt.) 19. S (2)-(3)
bekezdese szerint szamltva nett6 otvenmillid forintol et6ro edekii - kdzbeszezesi
eljar6s nelkiJl kdtdtt vagy kdtendO - szeiz6d6sek, tovebba

c) a Korm. rendelet '18 S (2) bekezddse alapian a Korm rendelet hatelya ate tartozo
kdzbeszerzesi elj6resok eredminyek6nt megkotdtt szezcid6sek, vatamint a Korm.
rendelet hatalyba Epese elott indult ktizbeszeeosi etjeres eredmonyekent megkOtott
szerzddesek Korm rendelel hat6lybalepeset k6vet6 modositesanak

vizsgalatera

(3) Az lntezm6ny eltal a Korm rendelet hatelya ate tarto26 egyedileg, sajat hataskorben
inditott kcizbeszeaesek es szez6d6sek egeszsegugyi szakmai es gazdetkoddsi
indokolrsagAnak vizsgelal6ert az AEEK fetet6s

(4) Az AEEK a Korm rendelet hat6lya ale tartoz6 kdzbeszezdsek 6s szerzrt'desek
vizsgalateval kapcsolatos reszfeladatait, az Eljer6srend halalya ala lartozo kdzb€szezesek
6s szerz6ddsek egOszseg0gyi szakmar es gazdatkodasi szemponl szerinti vizsgelataval €s
j6v6hagyasaval Osszefuggo feladatokat az ESZ Zrt. utJdn latla el

rorl(nyilvintn(isr sriim' 8/1017
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2. A kiizbeszerz6sek indokolts6ginak vizsgilata

(1) Az lntezmeny a kdzbeszez6s megkezdes6t megeldztien, egeszsegugyi szakmai 6s
gazdalkodAsi indokoltsag vizsgelala celjab6l koleles az AEEK hozz6,6rulasat kerni.

(2) Az eljer6shoz tdrleno hozz6Frulas megadesa 6rdekeben az Inlezmeny az eftala
beny0jtott kerelemmel egyidej0leg a Korm. rendelettel osszhangban az 1./A szamU melleklet
szerint valamennyi dokumentumot eleklronikus oton, e-mail csatolm6nykent benyujtja a
kozbeszezes@aeek.hu e-mail cimre.

(3) A dokumeniumokat a Kbt. szerint az elj6ras megindilesat megel6z6en legalebb 20
munkanappal korabban kell benyijtani.

(4) Ha a dokumenlumok valamelyike a Korm. ,endelet szerint eloirt kovelelmenyeknek
reszben vagy egeszben nem felel meg, vagy azok b6rmely tartalmi eleme hianyzik, azt az
AEEK 6rdemi vizsgAlal n6lk0l visszakuldheti az 6rintett intezmeny rdszere.

(5) A Korm. rendelet 6.5 (5) bekezdeseben rogzitetl beszerzesek az AEEK elozetes
hozz5jdrulisa nelkijl lefolylathat6k. Ezen beszerzesek eseten a KoIm. rendelet 6. mell6klete
szerinli adalszolgdltates AEEK reszere tdrt6n6 megkiildese sziikseges. a Korm. rendeletben
meghat6rozott rendszeress6ggel

3. A Korm. rendelet hatilya al6 tartoz6 szerz6d6sek vizsgelata

('l) fulnt6zmenya- jelen Elj6rAsrend 1. fejezet (2) b-c pontja szerinti - szezdddsei eseteben
egeszseg0gyi szakmai 6s gazdelkodAsi indokoltsag vizsgalat celjAb6l kdteles az AEEK
hozzajarulasat kerni a szeadd6s megkdt€sehez vagy modosit6s6hoz,

(2) A szezodes megkdlesehez, illetve m6dosltesehoz tortend hozz6ierulds megad6sa
erdekeben az lnt6zmeny a Korm. rendelettel tisszhangban a 1 /B vagy 1./C melleklet szerinti
dokumentumokat nyUitja be

(3) A dokumentumokat a szezodeskol6st, illetve modositast megelozO legalabb 20
munkanappal korabban kell benyojtani.

(4) Ha a dokumentumok valamelyike a Korm. rendelet sze.inl eldirt kdvetelmdnyeknek
r6szben vagy egeszben nem felel meg, vagy azok b6rmely tartalmi eleme hi6nyzik, azt az
AEEK erdemi vizsgalat ndlk0t visszakuldheti az 6rintelt int6zmeny r6sz6re.

4. Az el6terjeszt6s vizsgilata

(1) A kdzbeszerzesek es a megkolni vagy modositani tervezett szerz6d6sek elomindsitoset
kirlOnosen a dokumenlumok Korm rendeletben el6irt larlalmi 6s formai kovetelmdnyenek
vizsgAlatat az ESZ Zd vegzi

(2) A vizsgabtra beny0jtott dokumentumok esetdben a koordinalor feladatok elldt6sa sordn
az ESZ Zt1. donthet lovdbbi adatok hianypotlds soran lortdn6 bekdresd16l, valamint szuksdg
szerint megfelel6 szakmacsoportonk6nt kuls6 szak6rtd bevonds6rol

!.n,ilvinr,:r.ri1! iz;m 8/2017
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5. A Szak6rt6i BizottsAg

(1) A Szakert6i Bizottsag (a tovabbiakban: BizotisSg) az al6bbi alland6 tagokbol ell, akik
szavazali joggal rendelkeznek:

- az Altalanos F6igazgat6s6g vezetoje vagy az a[ala lrasban delegalt szemely;

- a Stral6giai F6igazgat6sag vezet6je, vagy az atah lresban deleg6lt szem6ly;

. az Egeszsegugyen felel6s allamtitker eftat irasban deEge[ szemely;

- a Gazdasegi Fdigazgat6seg vezetoje vagy az 6ltala lrdsban delegi[ k6t szemely,

- az ESZ Zrt. altal delegalt ket szemev;

- a Tersdgi lgazgatosagok vezet6i, vagy az altaluk irAsban detegett szemely.

A Tersegi lgazgatosAgok megfigyeldk6nt r6szt vehelnek bermely mes terseget erint6
kozbeszezesi eljares egyeztet6s6n, azonban szavazatijoggal kize16lag a saiat lerseg0kh6z
tarlozo intezmenyek eljerasai vonalkozAsban rendelkeznek.

A Eizottsag irlesen az inl6zmenyi vagyonkezelesbe tarto26 ingatlan(ok)hoz kapcsol6d6
epilesi beruh6zas megval6sit6s6ra, tovabbe ilyen ingatlan(ok) 0zernelletesere irenyulo
k6zbeszezesi elj6r6sok, illetve szezrid6sek vonatkozesban - eseti tagk6nt - az lngaltan
Uzemeltet6si F6oszl6ly vezel6je, vagy akadalyoztat6sa eset6n az a[ala lrisban delegelt
szemery is reszt vesz. Az eseti tag ki2ardlag ezen lergyko erinto intezmenyi eli6rdsok
vonalkozasban rendelkezik szavazati joggal.

A Bizottsag r,llosen a kezdemenyezd lnte2meny el6zetes reszveteli ig6ny6nek bejelenteset
kOveloen meghIvottkenl reszt vehet, akil az Ules id6pontiardl az ESZ Zrt. Ejekoztat.

A meghivottat a Bizottseg 0les6n tan6cskozasijog illeti meg.

(2) Az ESZ Zrl. az elozetesen adminisztrativ, gazdetkodesi 6s egeszsegaigyi szakmai
szempontu vizsgSlal alap,i6n keszitett javaslalot megk0tdi a Bizotts6g tagjai reszere.

(3) A Bizottseg a jelen eljarasrend 5 fejezet (2) bekezddse szerint etkeszitett javastat alapjen
javaslalot lesz az lntezmeny - Korm. rendelet hat6lya ald tartozo - sajet hataskdrben inditott
kdzbeszezesi elje16sainak vagy a megk6tni, illetve modositani kivdnt szez6d6seinek
jov6hagy6se16l vagy elutasites6rol

Emellett a Bizonsag a beszezesek es szefz6ddsek esetdben tovabbi feltetelekel halarozhat
meg, modosll6si javaslatokal tehel valamint hiiinypo as kereteben adatokat, illetve
indokoldst kerhet be, tovAbbd kezdemenyezheli az adott lntezmeny meghaltgal6sat is
Amennyiben a hienypotlds megfelel a hienyp6ttdsi felhiv6sban meghat6rozott sziikseges
felteteleknek, modositesa javaslatoknak, vatamint a hi6nyzo adarokat 6s indokoEst potolta az
lnlezmdny, Ugy a Bizottsag az e\ es meginditasara valamtnt a szezddes megk6tes6re
vagy modositesdra vonatkozo alEsfoglalSs tervezetel terjeszt fet az AEEK foigazgatola
reszere j6vdhagyasra

Ior!rntilvint,rrt jsr sr.1m 8/?0 l7
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(4) A penzijgyi fedezel vizsgelala kizarolag a Korm rendelet 6. S (6) bekezd6se szerint
fedezetigazoles meglet6nek ellen6rzeset jelentr.

(5) A Bizottsig m0kddese

a) A Bizottsag hetente ket alkalommal, vagy sziikseg szerint dlesezik az AEEK vagy
az eSZ Zt1. szekhelyen/telephelyen.

b) A bizotts6gi Ul6seket az ESZ Zrt. eleklronikus ulon kezdem6nyezi.

c) A BizottsAg akkor hatArozatkdp€s, ha az ijlesen legalabb 5 tag jelen van. Azon
lntezmenyek eseteben, amelyek egyik Tersegi lgazgatdsag fel0gyelete ala sem
larloznak, az 6ltaluk inditani kivant elj6r6sok eseteben a Bizottseg 4 taggal is
halerozatkdpes.. Tersegi lgazgatosegok vezet6i vagy az altaluk irasban delegSlt
szem0lyek, amennyiben szemelyesen nem tudnak reszt venni a bizottsagi ulesen,
videokonferencia kapcsolaton kereszt0l is r6szl vehetnek a Bizotts6g iilds6n.

d) A Bizottsag egyszerri sz6tdbbseggel, haterozatban hozza meg a dontesi
javaslat6t, tartdzkod5sra nincs lehel6seg A haterozstot minden ielen levd tag
al6ir6s6vat latja el. Amennyiben valamelyik lag a hatarozatban foglaltakkal nem ert
egyet, kdteles azt iresban megindokolni. Amennyiben a Tersegi lgazgatosagok
vezetdi, vagy az eltaluk deleg6lt szem6lyek videokonferencia kapcsolaton
keresztiil szavaznak, [gy a hat6rozaton al6irAsuk helyetl az alebbi megjegyzes
kefl.ll feltunletesre: ,,Videokonlerencia kapcsolaton Rereszlil egyete nem ei
egyel a Szakerloi Bizolts,g dAnvsdver. " Egyet nem ert6s eseten annak indoka a
bizonsagi iilest levezeto kollega allal kerul rOgzilesre a hatArozalon.

Videokonterencia kapcsolaton kereszttil tdrt6nd szavazas eseten az ESZ Ztl.
bizotts6gi ul6st levezet6 kollegaja alair6saval igazolia, hogy a Tersegi lgazgalosag
videokonferencia kapcsolaton leadott szavazata a hatarozaton az elhangzotlaknak
megfelelden keriilt rdgzitdsre

e) A Bizottseg lagjai nem utasithatoak.

(6) Az ESZ Zrt. a Bizonsag j6vahagyo vagy elutasito javaslattal ell6tott hat6Iozatait
haladektalanul, de legk6sdbb a ha16rozat meghozalal6t6l, illetve hi6nypotl6s teljesiteset6l
szdmitott 1 munkanapon belul ddntes meghozatala celjdbol a f6igazgato, vagy az e\ab
iresban delegdlt szemely reszere megki.ildi valamrnl a 2lA vagy 2/B sz melldklet szerinti
formanyomtatveny eldzeles kildltdsOvel egy idoben el6terieszti

6. A dtint6s meghozatala

(1) Az eldteriesztessel - a Bizotts6g altali vizsgalatat kdvetoen - az AEEK f6igazgatoja vagy
az eltab irasban delegalt szemely a kovetke26 ddnt6seket hozhatja:

a) hozzajerulo 6llasfoglalast ad ki a kozbeszee 6si elieras megindilas6hoz' valamint a

szez6des megkdtesehez illetve m6dositasahoz,

b) tovabbi feltetelekel haterozhat meg, modositasi javaslatokat lehet' amelyek
teljesit6se eseten hozzei6rul a kozbeszezdsi eljeras meginditasahoz, valaminl
szerz6des megkotes6hez illetve modosilasahoz, vagy

c) a kozbeszerz6si eljer6s meginditas6hoz, a szerz6des megkdlesehez llletve
modositbsahoz nem jerul hozzd

Torirnyrlvinrirti5r tzim 8/:017
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7. A k<izbeszerz6si eljir6sok, illetve a Korm. rendelet hat6lya al6
tartozo szerzdd6sek dokumentumainak ellencirz6se 6s az

ezekkel kapcsolatos t5j6koztat6k megkiild6se

(1) Az AEEK hozzaiarul6sanak hianyaban az eljarest megindit6, valamint a szezodes
megkdtest, illetve modositast tarialmaz6 Eloterjesztes 6s annak dokumentumai a
k02beszer26seken felelos miniszter reszere nem terjeszthetok el6, illetve a ktizbeszezdsi
el.ieras nem kezdhet6 meg.

(2) Az AEEK az eljerashoz, illewe szee6d6s megkdtesehez vagy modositds6hoz valo
hozzAjaruEs6t a 2lA vagy 2/B sz. mell6klet szerinti formanyomtatv6ny kitdltesevel igazolia,
ds c6gszefl.i alairaseval lalja el. A cegszefl.ien aElrl dlEsfoglatas az eli6res Korm.
rendeletben e16irt dokumentumaival egyr,ltt a kdzbeszezesekert letetds miniszter reszere az
Egys6ges Monitoring es lnformaci6s Rendszer (a tovAbbiakban: EMIR)
alrendszerdbe feltdltesre keriil engedelyezes celiabol Abban az eselben, ha az lnt6zm6ny
a Korm. rendelet 13/A. S alapjan a Miniszlerelnokseg ut6lagos jovehagyasat keri, Ugy az
AEEK az eljaftis iov6hagyasat kovet6en megkutdl a vEgteges dokumentumokit az
lntezmeny reszere,

(3) Az 5llisfoglal6s m6solata a kezdem6nyezo lntezmeny reszere megkotdgsre kerijl,
elulasitas eseten valamennyi megk0ld6tt dokumeniummal egyott.

(4) Az allesfoglaEst a tervezett kozbeszez6si eljeras meginditas6t megetoz6 tegkes6bb 15,
munkanapig. vagy a szezddes megkoteset, illetve modosilasdt megeloz6 legkes6bb 10.
munkanapig kell megkUldeni.

(5) Az ellesfoglalas megkold6seed az ESZ Zd. a feE6s.
(6) A kezdemdnyez6 lntezmeny kdzvetlen0l, sajet neveben jar et az elten6rz6si elrarasaban
azt kdvetoen, hogy az AEEK eltdsfoglatasa, valamint valamennyi szukseges doiumenlum
feltoltesre kerul az EMIR alrendszerbe, utoellen6zes esel6n pedig megk0ld6sre keriilt az
lnldzmeny resz6re (16sd 5. sz. melleklet FolyamatAbra).

(7) A2 orszagos intezetek kotelesek a k6zbeszezesi elierast megindito felhiv6st a

kozbeszerzes.adatszoloaltatas(Oaeek. hu

e-mail cimre a 3. sz. melEkletb€n talalhato, a kezdem6nyez6 lnt6zm6ny 6llal kitOltolt
adatlappal egyutt megkildeni.

(8) A dokumentumokat a tervezett kOzbeszezesi elieras meginditasat, vagy a szez6d6s
megkctteset, illelve modosltesat megel6z6 legk6sobb 16. munkanapig kelt megkUldeni.

(9) A dokumenlumok megkaildes6ert az ESZ Zrt. a felel6s.

,airirrlisi 5rim 8/2Oli
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1./A sz. melldklet

1./B sz. mell6klet

1./C sz. mell6klet

2./A sz. mell6klet

2./B sz. mell6klet

3- sz. mell6klet

4. sz. mell6klet

5. sz. mell6klet

Akiizbeszerz6sekd""."Izu1u':ll,f;5fff Brt"'"':;
vizsgelat6ra vonatkoz6 €ljirisrEndi6nek Vll. sz6m0 modositesa

8. Mell6kletek

Eenyijland6 dokumentumok altalanos listaja es a fomara vonatkozo
tajekoztates dsszhangban a Korm. rendelettel El6teriesztes az
arubeszerz6sek, vagy szolgaltatas megrendelesek. lovebbe az epitesi
beruhaz6sok ellenOzes6hez 6s engedelyezdsehez

Benyojtando dokumeniumok alalenos listaja 6s a form5ra vonatkozo
tajekozlales Osszhangban a Korm. rendetetlel a nem ktizbeszez6si
efar6s kereteben megkOtend6 vagy modositando, netto 50 millio
forintot elero ert6k0 szezddesek ellenorzesehez es engedelyezesehez

BenyUjtando dokumentumok eltalenos listaja es a formera vonalkozo
Ejdkoztates aiss2hangban a Korm rendelettel a kozbeszerzasi eljares
eredm6nyekdppen megkotdtt szez6d6s-modosit6sok ellen0zes6hez
es enged6lyezdsehez

AEEK ell6sfoglal6s kdzbeszerz6si eljarAs letoMatasehoz

AEEK 6llasloglalds szer26dds megkotes6hez vagy m6dosit6sahoz

Adatlap --orszagos gryogyint6zetek kdzbeszezesi eliaresahoz

Benyojland6 dokumentumok altalanos listaja 6s a form6ra vonatkozo
lajekozlatas osszhangban a Korm. rendeletlel az uni6s eriekhat6rokat
el nem er6 e(gkii, hirdetm6ny nelkiili kozbeszerzesi eljarasok, valamint
az dpit6si beruhez6s, epit6si koncesszio eseten a haromsz6zmilllio
forintot el nem 616 6rtekr.i kozbeszezesi elier6sok, valaminl
keretmegellapod6s esetdn a Kbi. 105. 5 szerinti verseny Ujranyitasaval
vagy i16sbeli konzultacioval megvalosu16 szezddeskdtes 13/A S
szerinti utoellenorz6sehez

Folyamatabra

Tor:snyrlvdnl.ridr 3!6m 8/20r7
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. :r ltA sz. mell6klst az XJ20l7. f6agazgat6i utasitishoz

BenyUjtand6 dokumentumok altal6nos list6ia
es a formara vonatkoz6 t6jekoaatAs 6sszhangban a Kormenyrendelettel

az arubeszez€sek, vagy szolgaltates megrendeEsek, tovdbba a2 6pltCsi
beruhezdsok ellen6rzesehez es engedelyezesehez

,l./A sz. mel16klst

Beny0jtand6 dokumentumok 6ltalAnos llsHja 6s a formdm vonatkoz6 t6j6koztat6s
Osszhangban a Korminyrendelettel

az irubeszez6sek, vagy szolglltatAs mogrendslesok, tovibba az 6pit6si beruhezesok
ellen6a6s6hez 6s engsd6lyez6s6hez

A dokumentumokat kizerobg elektronikus uton (e-mail csatolmanykent) sziikseges
beny[itatni az AEEK reszere a kozbeszea 6s@aeek.hu e-mail cimre (papir alapon nem
szIkseges).

a) eljariist megindit6 vagy meghirdet6 felhlvas es az elieres megindfles6hoz szlkseges
kdzb€szerzesi dokumentumok - szerkeszthet6 form6tumban

b) id6szakos el6zetes tajekoaat6t tartalmaz6 hirdetmennyel meghirdetett meghlvasos
vagy tergyalasos eljaras eseten az a) pontban foglaltak mellett az id6szakos eldzetes
Eiekoaatol tarlalmazo hirdetm6ny is - 3zerkeszthet6 form6tumban

c) el6min6sitesi hirdelmennyel meghirdetett meghiv6sos vagy t6rgyalasos eliares,
versenyp6rbesz6d, valamint innoveci6s partnerseg eseten az el6mindsitesi
hirdetmeny is, ilyen esetben a reszveteli 6s ajanbtteteli falhlvdsokal es a
kozbeszez6si dokumentumokat csak a konkr6t kdzbeszezesi eljeras megkezdese
elott kell megkiildeni - szerkeszthet6 formetumban

d) hirdelmeny ndlk0fi tergyaEsos eljares eseten a KOzbeszerzesi Hatdseg elndkenek
kiildend6 Ejekoztatest - szerkeszthet6 formAtumban

e) a kozb€szezasi elieras el6keszllese sorAn keletkezo iratok kdz0l a birab bizoltsag
megalaklt6sAra es osszetetelere vonatkozo iratok, osszeferhetetlens6gi
nyilatkozatok, lovibba amennyiben a kozbeszezesi eljares megindltesehoz torv6ny
vagy kormenyrendelet alapjan mas szery j6vehagyesa szilkseges, a i6vehagy6srol
szolo nyilatkozat - aleirva, szkennell form6ban

f) a becsijlt ertek kiszemil6sat bemutato, eldterjeszteshez benyujtott dokumenlum,
tovabbe amennyiben a rendelkez6s,e elt6 fedezet dsszege legalabb 30%-kal elmarad
a becsult e ekt6l, a fedezel osszegevel kapcsolalos rdszletes indoklas - aleirva,
szksnnelt formAban

9) a 32012015. (X.30.) Korm6nyrendelet 6. S (6) bekezdes szerrnli irat (fedezetigazotds)
- alairva, szkennelt formiban

h) amennyiben a beszezos a Kbt 9 S (1) bekezdes b) pontia szerinti kiveteli k6rbe
tartozrk, az indokolest alatamaszt6 dokumentum - a16irva, szkennelt formeban

i) a 320/2015. (X 30.) Kormanyrendelet 2. ill. 3 metlektete szerinti, az etjeriis ertekenek
megfelel6 Eldteriesztes - al6irva, szkennelve 6s szerkeszthet6 v6ltozatban;

l(lr/snr rhJllrnrr.rsr J/unr \ 201?
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AllEDi Eg€s!iAgJOyt Elklr6 <6.po^r 'llB sz. mel16klet az X/2017. f6lgazgal6l utasltAshoz

EenyuJtand6 dokumentumok eltalanos tisteta
es a formira vonatk026 tel6koaalAs dsszhangban a Kormanyrendelettel a nem kozbeszee6si elj6r6s

kereteben megkdtendfi vagy modosltand6, nett6 50 mrlli6 forintot eler6 6rt6k!
sze126desek elleo6zEsehez es engedelyezesehez

1./ B sz. mell6klet

Benyujtand6 dokumentumok altalanos listija 6s a form6ra vonatkozd tii6koztatas
6sszhangban e Korminyaendelettel

a nem kflzbeszerz6sl ere/,is kerc,d,ben megkdlencti vegy modositand', nett6 50 mltli6

forinlot elarii arftko szerzddesekre vonatkozdan

A dokumentumokat kizar6hg elektronikus olon (e-mail csaiolmanykent) sziiks6ges
benyojtatni az AEEK reszere a kozbeszerzes@aeek-hu e-mail clmre (papir alapon nem
sz0kseges).

Az elektronikus bekilldes soren a benvUitas mOdia a kdvetkez6:
a) szez6des{ervezet - gzerkeszthet6 formatumban
b) modositas eseten eredeli szezdd6s (szkennelt 6s szerkeszthet6 fo]m6tumban)

6s a modositas tervezete (szerkeszthet6 formetumban),
c) fedezetigazoles - al6lwa, szkennelt form6tumban
d) amennyiben a szerz6d6s megk0tes6hez, vagy modosltasahoz tdrvony vagy

korm6nyrendelet alapi6n m5s szeN j6v6hagyAsa szi.ikseges, a j6vahagy6s16l sz6l6
nyilatkozat - alairva, szkennelt form6tumban

el a 320120'15. (X.30.) Kormanyrendelet 7. melleklete szerinti El6terjesztes - a16lrva,
szkennelve 6s szerkeszthet6 valtozatban;

Iilr./s ) rl\xnLrLAr s.,Ur! X lOlT
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Allsrnr Eg4srs'igug!r El16r6 KO:po.t 1/C sz. mellaklet az X/20'l7. 15i9azgat6i utasit6shoz

Beny0ltand6 dokumentumok elta16nos listaja
ds a formara vonatkoz6 t6jekozlatSs 0sszhangban a Kormanyrendelettel

a k0zbeszerz esi eUaras eredmenyekeppen megkdtdtt
szerz6dds-modosltasok ellen6rzesehez es engedelyezesehez

'1./ C sz. mell6klet

BenyUjtand6 dokumentumok alt8l6nos listija 6s a formara vonatkoz6 t6j6koztatas
6sszhengban e Kormenyrendelettel

a kiizbeszetzesi efieres ercclmenyekeppen megkdtdtt szetzdd6s-mddosftesok/,a
vonetkozOan

A dokumentumokat kiz6rolag elektronikus uton (e-mail csatolmanykent) sziikseges
benyojtatni a2 AEEK reszere a kozbeszezes@aeek.hu e-mail cimre (papir alapon nem
sz0kseges).

a) eredeli szerzd'des - szkennelt 6s szerkeszthet6 form6tumban
b) a m6dosites tervezete - szerkeszthet6 form6tumban
c) fedezetigazoles - alairva, szkennelt formitumban
d) amennyiben a szez6des megkolesehez, vagy modosit6sAhoz tdrveny vagy

kormenyrendelet alapjan mes szerv iovehagyasa szUkseges, a jov6hagyasr6l sz6lo
nyilatkozat - aleirva, szkennelt formetumben

el a 32012015. (X.30 ) Kormanyrendelet I melloklete szerinri Eloleriesztds - alairva,
szkennelve 6s szerkeszthet6 formitumban
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AEEK 6llSsfoglal6s kOzbeszerzEsi etj6ris lefolytat5s6hoz

2.lAsz. mell6klet

Aeex AllAsroe LALAs
k6zbeszezdsi elj6r6s lefolytat6s6hoz

Az AEEK mint fenntartoijogokat gyakorlo szervezel ill6sfoglal6sa'

A beszerz6s a fenti tartalommal szakmailag indokolt, a kdzbeszerz6si elj6r6s
meginditisa ellen kifogist nem emelUnk.

ali irds

Eloterjeszto neve:

Kdzbeszez6s t6rgya:

Kdzbeszez6s mennyisege.

Szezod6s id6tartama

BecsUlt €ri6k (netto Ft):

Fedezet forrasa (brutto Ft):

I ()usil\ tl\ xnlilrlisr szrrtr \ lt) I 7 t)ltlrl I I
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=u€-s.scgray, 
.15:o ,:3:=a-i: - AB sz. mell6klet azXl2O77- f5igazgat6i utasit6shoz

AEEK SllSsfoglal5s szez6d6s megk6tesehez vagy m6dosltAs5hoz

2.lB sz. mell6klet

Aeex AUASFoGLALAS
szezod6s megk0t6s6hez vagy m6dosit6sdhoz

Az AEEK, mint fenntartoi ;ogokat gyakorlo szervezet dlldsfoglal6sa:

A szerz6d6s megkot6se/modosltisa szakmailag indokolf szez6d6s
megkrit6se/m6dositisa ellen kifogSst nem emeliink.

Kell

al6irds

Eloterjeszto neve:

Eloterjeszt€s t6rgya:

Szezod6s mennyis6ge:

Szez6des idotartama:

Becs0lt 6rt6k (nett6 Ft):

Fedezet fon6sa (bruft6 Ft):

I iirz-srtr rlrrnt:rrtusr szlnr \ ltl I 7 ()ldrl I I
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Adatlap <rszdgos gy6gfntezetek ktizbeszerzdsi eljAr6sihoz

3. sz. mell6klet
Adatlap

orszegos gyogyint6zetek kcizbeszez6si eljirdsdhoz

ADATLAP
( k6zbeszerz6s i elidris bruezett meg a n dltasa 16l, az EMM I 5 g azati lrlnyltdsa,

fel 0 gyelete a li tartoz6 k6lts6gvet6si szewek vonatkozisi ba n)

A krizbeszezes netto becsUlt erteke
A kdzbeszerz6si elj5rSs megindit6sa
szijksdgess6g6nek, el6zm6ny6nek rcivid
ismertet6se

Az elj6rds eredm6nyekent megkotesre keriilo
szez6d6s id6beli hatdtya

Az aj6nlatok Kbt 71 S (2) bekezdese szerinti

I 6rtekel6si szempontja

1 
A Kbt. 71. S (3) bekezd6s b) ponlja szerinti

i6rtekelesi szemponl alkalmazdrsa eset6n, a
r6szszempontok 6s az azok suly6t meghatdroz6
szozdszAmok (s0lyszdmok) megad6sa

l-

lA megindit6s tervezett id6pontja, k0lso
i felt6teleinek ismertet6se (pl,: NGM-

, stb. k6teles
Egyeb, az lnt6zm6ny 6ltall6nyegesnek tartott
informScio

D6tum al6irds
( ntezm6nyve2"to i grrd"rag'

vezel6 aldirisa)

Az ajinlatk€rci szerv neve

A kcizbeszezds forrdsa (unios/hazai kdzponti
k6lts69vet6si)

Uni6s fon6s eset6n annak pontos megnevez6se
116.:rroe, TAMoP srb.)

A meginditani tervezett k6zbeszea6s t6rgya
(drubeszez6s, szol96ltat5s megrendel6s, 6pit6si
beruh5z6s, stb.)

Az ajinlatkdro 6ltal a szezoddshez (elj6rashoz)
rendelt elnevez6s

A kozbeszez6s mennyis6ge
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.-r(,,,i:riir,i::r\ : .., .: . r.., 4. Sz. mell6kletazV20l7. f6igaZgat6i utasitishOz

Beny0jtand6 dokumentumok dltaldnos listdja
es a formara vonatkozo tSldkoztatds cisszhangban a Kormdnyrendelettel

az uni6s drt6khatdrokat el nem er6 drtek[i, hirdetmdny nelkUli kcizbeszezesi eljdrdsok,
valamint az dpitdsi beruhdzds, 6pitesi koncesszi6 esetdn a

hdromszdzmilllio lorintot el nem erci 6rtdkfi kcizbeszerzesi eljdrdsok,
valamint keretmegdllapodds esetdn a Kbt, 105, 5 szerinti verseny

[jranyitdsdval vagy irdsbeli konzult6ci5val megval6sulo
szerz6ddskrites 13/A, ! szerinti ut6ellencirzesEhez

4. sz5m0 mell6klet

Benytitand6 dokumentumok 5ltalinos list5ja r-is a form6ra vonatkoz6 t6j6koztatis
tisszhangban a Korm6nyrendelettel

az uni6s 6rt6khatirokat e! nem 616 6rt6k0, hirdetm6ny n6lktili kcizbeszez6si elj5risok,
valamint az 6pitdsi beruh6z5s, epit6si koncesszio eset6n a hiromsz6zmilllio forintot el

nem 615 ert6k0 kozbeszerzitsi eljirisok, valamint keretmeg6llapod6s eset6n a Kbt.
105. $ szerinti verseny djranyitAsival vagy irisbeli konzult6ci6val megvalosu16

szerz5d6sk6t6s I 3/A. S szeri nti utoe llen6rz6s6hez

A dokumentumokat kizdrolag elektronikus uton (e-mail csatolm6nyk6nt) sz[ks6ges
beny0jtatni az AEEK r6sz6re a kozbeszerzes@aeek.hu e-mail clmre (papir alapon nLm
szUkseges).

a. elj6r5st megindlt6 vagy meghirdetrj felhlv6s 6s a k6zbeszez6si dokumentumok -
form6tumban

b. amennyiben a kozbeszez6si eljS16s megindit6sdhoz t6rv6ny vagy korm5nyrendelet
alapjdn mas szerv j6v6hagy6sa szUks6ges, a j6v6hagy5s6r6l szolo nyilatkozat -
formitumban

c. a becsOlt 6rt6k kisz5mit6sdt bemutato dokumentum - formStumban
d. a 6. S (6) bekezd6s szerinti irat (fedezetigazol6s)- formdtumban
e. Kbt.27" S (1)-(2) bekezd6s szerinti kozbeszez6si szab6lyzat, felelciss6gi rend -

form6tumban
f. blr6l6bizottsdg tagjainak kinevez6se (megbizo levelek), a Kbl.27. S (3) bekezdes

szerinti szak6rlelem meg6llapithat6s6ga - form5tumban
g. birdlobizottsdg lagjainak, ddnt6shoz6 szem6ly(ek)nek, illetve az elj6rdsba bevont

szem6lyek/szervezelek tisszef6rhetetlensdgi nyilatkozata - form5tumban
h. megkUldtitt aj6nlatt6teli, r€szv6teli felhiv6s megk0ld6si igazol6ssal egyi.itt; kieg6szito

iratok/dokument6cio k6r6sek itveteli/megk0ldesi igazol6ssal egyUtt - formitumban
i helyszini bejarasrol k6szult jegyzrikonyv 6s jelenl6ti iv, Kbt. 56. g (6) bekezd6s

szerinti konzult6ciorol jegyzokcinW 6s jelenl6ti iv a jegyz6kdnyv megkUld6si
igazolds6val egyUtt - form6tumban

j el<izetes vitarendez6si k€relem, arra adotl valasz megk0ld6si igazol5ssal; nyilatkozat
arra vonatkozoan, hogy volt-e elozetes vitarendezds - form5tumban

k jogorvoslati eli6r6s dokumentumai; nyilatkozat ana vonatkoz6an, hogy volt-e
jogorvoslati eljdr6s - formitumban

I reszv€teli/ajdnlatt6teli hat6ridti meghosszabbitdsdnak, a felhiv6s visszavonasdnak
dokumentumai (feladotUhi6nypotolt hirdetm6ny, szerkesztobizottsegi hiSnypotl6si

I (!r/\ri\ tli tntdtlibt j/iL[) ]\ lrr i 1 
t rlrj:Lr I i
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Benyujtando dokumentumok Sltaldnos listdja
6s a formdra vonatkozo tdjdkoztatds osszhangban a Kormd nyrende lettel

az unios €rt€khatdrokat el nem 6rd erteku, hirdetmeny nelkiili kozbeszerzesi el.ldrdsok,
valamant az ipit6si beruhdzds, epitdsi koncesszio eseten a

hdromszdzmilllio forintot el nem e16 ertikri kdzbeszezdsi eljdrdsok,
valamint keretmegdllapodiis esetdn a Kbt. 105. E szerinti verseny

0jranyitdsdval vagy irdsbeti konzuttdci6vat megvat6su16
szerz6ddskot€s 13/A. q s2erinti utoellen6rz6s€hez

felhiv6s, megjelent hirdelm6ny/kdzvetlen tejekoztaEs megkUldesi igazolassal e9y0tt)

- formatumban
m. felhives,/dokumentAci6 mOdositesanak dokumenlumai: nyilatkozat arra vonatkoz6an,

hogy sor ker0lt-e a felhlvas/ dokumenlacio modosilesera - form6tumban
n. kiegeszit6 t6j6koztatas iranti kdrelem, a be6rkez€st igazol6 dokumentumok,

kieg6szit6 tajekozhtas megk0ldesi igazolassal egyutt; nyilatkozat arra vonatkoz6an,
hogy volt.e kiegeszit6 tajdkoaatAs iranti kerelem - fom6tumban

o. reszveteli jelentkezdsek/aj6nlatok atveteli igazol6ssal egyijtl - formatumban
p. bontasi jegyzriktinyv jelenleti lvvel 6s megk0ld6si igazolessal egyutt, Kbt. 65. S (6)

bekezdese szerinti jegyzdkOnyv - formitumban
q. sz6mitasi hiba javitasa megkuldesi igazol6ssal egytitt; nyilatkozat arra vonatkozoan,

hogy volt-e szamilesi hiba.iavllasa - formitumban
r. hianypo asi felhives, felvilagosttas keres megkiildesi igazol6ssal egy0tt, Kbt. 69, S

(13) bekezdes szerinti megkeresds dokumentumaii nyilatkozat arra vonalkoz6an,
hogy volt-e hienypotlasi felhiv6s/felvildgosltas keres - form6tumban

s hi6nypotlisok, felvilegositasok dtveteli igazolassal egyrltt - form6tumban
t. KbL 72, 5 (1) bekezdes 6s Kbt. 72. S (7) bekezdes szerinti indokolds keres

megkiildesi igazolessal egyntt, Kbt. 72. s (3) bekezd6s es Kbt,72. s (7) bekezdes
szerinti tej6kozlat6s k6res megkiildesi igazolassal egydtt nyilatkozat arra
vonalkozoan, hogy a;6nytalanul alacsony ar, illetve lehetellen vagy tUlzottan magas
vagy alacsony v6llalasra vonalkozo indokolas- keresre sor kerijlt-e - formetumban

u. indokol6sok, t6jekozbtasok etv6leli igazolassal egyiitt - formAtumban
v 16rgyalasokat megelozri bi16lat dokumentumai (bl16lobizotls6gi jegfz6k6nyv jelenl6ti

ivvel egyutl, egyeni birdlati lapok indokol6ssal ellatva, ervenytelen ajanlat eseten
aleid dont6s, 6rv6nytelensegrol sz6lo tdjekoztat6s megktjldesi igazol6ssal egyUtt) -
form6tumban
tArgyalesok dokumenlumai (targyales tadasd16l szdb taiekodalas megkiildesi
igazolessal egyutt, largyalasi jegfz6k6nyv ielenldti ivvel es
eEdasenak/megkUldesenek igazoEsa, v6gleges ajenlattetelre valo felhives
megk0ld6si igazolassal egyiltt stb ) - formetumban
v6gleges ajAnlatok etveleli igazol6ssal egyutt, vdgleges ajenlaiok bontasarol keszult
jegyzdkonyv jelenleti lwel es megkUldesi igazolessal egyult - formatumban
Kbt. 69. S (2) bekezdes szerinti ellen6zds dokumentumai - formatumban
reszveteli jelentkezeseu(vegleges)aj6nlatok elbirelesenak dokumenlumai
(biral0bizoflsagi jegfz6kdnyv jelenldti tvvel egyijlt, egy6ni birAlati lapok indokol6ssal
elletva, adolt esetben szakertdi ertekelesek) - formetumban

aa Kbt. 70 S (2) bekezdes szerint az aianlatr kdtdttsdg kiterjesztesere vonatkozo
felkeres megk0ldesi igazoldssal egyott illetve a nyilatkozatok es ajdnlati bi2tosit6k
meghosszabbites6nak dokumentumaa - formetumban

bb. Kbt 165 S (12) bekezdes szerinti dokumentumok - formAtumban
cc alSirt dontes, osszege26s megk0ldesi igazolessal egyiitt (ket szakaszos eljd16s

eset6n a rdszv6teli szakasz eredmdny6r6l), javitotumodositott dsszegezes

x.

v.
z.

l0r/!r) rl\rntdrLLsr s/Jrn I l{,17
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4. sz. melldklet az )g2017. t6igazgatoi utasit6shoz
BenyiJtando dokumentumok 5lta16nos list5ja

€s a formdra vonatkozo t6jekoztatds 6sszhangban a Korm6nyrendelettel
az unios 6rt6khatdrokat el nem 6rd eddkr:j, hirdetmeny ndlkoli kozbeszerzdsi eljdrdsok,

valamint az 6pitdsi beruhdzds, €pitdsi koncesszio eseten a
hAromsz6zmilllo forintot el nem e16 6rtekri k6zbeszerz6si eljdrdsok,

valamint keretmegSllapodiis eset€n a Kbt. 105. I szerinti verseny
0jranyitdsSval vagy irdsbeli konzultdci6val megval6sulo

szerz6d€skait6s 13/A. 5 szerlnti ut6ellen6rrds€hez

megkuldOsi ilazolessal egy0tl, nyilatkozat arra vonatkozoan, hogy sor kerolt-e az
6sszsgezes modositas6ra - formitumban

dd. iratbetekintOs dokumentumai; nyilatkozat ara vonatkozoan, hogy sor kertilt-e
iratbetekintesre - formAtumban

ee. dontes/6ssze9ez6s- fo7metumban
fi. a 3?012015, (X.30-) Kormanyrendelet L melleklete szerinti Eloterjeszt6s - al6irva,

szkennelve 6s szerk€szthet6 veltozatban

lirr/srr\ rl\ rnr rltLsr {/rm \ lilI7



5. sz. mell6kl et azXl2017 - f6 i gazgatoi utasitishoz
Folyamatdbra

5. sz6mti mell6klet
Folyamat6bra

Orszdgos
gyogyint6zetek

eseteben

Az AEEK
elektronikusan

megkuldia
kOzbeszez6si elj616st
megindit6 felhiv6st 6s

adatlapot az EMMI
r6sz6re, Egeszs6gUgyi
6gazati felel6s vezetoi

t6j6koztatdsra.

15 napos tirrelmi id6t

kdvet6en

Kormdnyrendelet
szerinti ellen6zEs

lefolytatSsa
kcizvetlentl az
lnt6zm6ny 6s a

kdzbeszez6sek6rt
felekis miniszter

kcizcift.
(eljd16s

meginditSs5nak
enged6lyez6se,

dokumentumainak
megkiildese,

eredmeny
jovdhagy6sa)

I
A krizbeszez6sek€rt felel6s

miniszter 6ltali ellenoz6s
rneginditdsa 6s lefolytatisa a

Kormanyrendelet alapjdn

INTEZMENYTIGENY

(hazai forr5s terh6re inditott)

AeeX ftizepirinyitoi szervk6nt
i 16nyit5si hatdsk6r6ben

megvizsg6lfa a beszez6si ig6ny
szakmai 6s gazdilkoddsi

indokolts6g6t, valamint a p6nzOgyi
fedezetigazol6s meg l6t6t

az AeeK feltolti
(utoellen6rz6s eset6n
az lnt6zm6ny reszere

elektronikus 0ton
megkuldi) aza|Eld.

jov6hagy6
6ll6sfoglal6s6t valamint

a Korm6nyrendelet
szerinti

dokumentumokat a
kOzbeszerzdsek6rt

felelos miniszternek az
EMIR rendszer€be,

NEM

elutasltds
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