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Az ajánlatkérő által megrendelni kívánt beszerzés ismertetése, műszaki leírások 
 
 
Műszaki specifikáció, ajánlott termékre vonatkozó követelmények 
 

Az ajánlat műszaki része a mellékelt termékleírásokban foglalt paraméterek betartásával, az ajánlati 

dokumentációban meghatározott szempontok szerint készítendő el. Az előírt műszaki paraméterek minimális 

szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük. Ennek való megfelelőséget Ajánlattevő az általa ajánlott 

berendezésre vonatkozóan termékismertetőkkel, ill. minden előírt funkció és számszerű paraméter 

ismertetésével (mellékelt táblázatok kitöltésével) tanúsítsa! Nem elegendő a táblázatban az „igen” 

megjegyzés, az ajánlati lapot az ajánlott termék paramétereivel kitöltve kell benyújtani! 

 

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék 

ajánlható! Ajánlattevő a vonalkódolvasó, karszalagnyomtató és nővérmunkát támogató mobil eszközök 

tekintetében egy gyártótól származó termékeit ajánlhatja, mint homogén eszközpark! 

 

 

Formai követelmények: 

- Meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát  

- Az ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani 

- Mellékelni kell gyártói színes termékismertető prospektust, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar 

nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást 

kell csatolni.  

 

Szerviz, karbantartás 

 

Az Ajánlattevő által szállított, teljes infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások: 

 

Hibabejelentés, javítások és karbantartás: 

- Magyar nyelvű szervízháttér biztosítása, 

- Hot-line 7 x 24 órás rendelkezésre állással (e-mail, telefon). 

- Szervíz rendelkezésre állás: 7 x 24. Meghibásodás/rendellenes működés esetén (ha a hibát telefonos 

segítséggel nem sikerült elhárítani) szakképzett rendszermérnök helyszíni megjelenése a 

hibabejelentéstől számított legfeljebb 12 órán belül. 

 

Telepítéssel, bevezetéssel kapcsolatos követelmények 

 

- a szállított termékek integrációja a meglévő hálózatba, a szükséges együttműködés kialakítása a 

meglévő eszközökkel, infrastruktúrával. 

- Rendszer oldali integrációk kiépítése. 
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- A teszt (gyakorló) a tartalék és éles környezet telepítése (melyek csak a biztosított erőforrások 

teljesítményében térhetnek el) is a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége. 

- A teljes rendszer telepítésének folyamatait úgy kell meghatározni, hogy az ne akadályozza, valamint 

lehetőleg minimális mértékben zavarja a kórház folyamatos betegellátó tevékenységét. 

 
 
Integrációs feladatokkal kapcsolatos követelmények 

 
- Ajánlattevő által megajánlott termékek és alkalmazások integrálása esetén az Intézmény folyamatos, 

zökkenőmentes működését és az integrálandó rendszerben tárolt adatok a továbbiakban történő 

rendelkezésre állását biztosítani kell. Integrált működés esetén egyik rendszer hibája (leállása) sem 

okozhat működési zavart a másik rendszerben. 

- A betegazonosítás során használt egyedi azonosítók legyenek a MedWorkS medikai rendszerben a 

beteghez/esethez kapcsolva.  

- A releváns folyamatokat kiszolgáló MedWorkS medikai rendszer moduljaiban alkalmazza a megfelelő 

azonosítót az azonosítás támogatására. 

- A HIS támogassa az azonosítók egyediségének biztosítását. 

- Az adott beteg/eset/minta azonosítója kerüljön a MedWorkS medikai rendszer felhasználója számára az 

érintett folyamatokban megjelenítésre, tegye lehetővé a visszaazonosítást az azonosító alapján, illetve 

az azonosítás ténye és adatai kerüljenek naplózásra. 

- A MedWorkS medikai rendszer támogassa az azonosítás gyakoriságára és eredményességére 

vonatkozó indikátorok szolgáltatását.  

- A rendszer minden olyan általa alkalmazott törzs és nyilvántartás esetén, amely az EESZT 

törzspublikációs rendszerében is elérhető, legyen képes az EESZT ágazati szinten egységesített 

törzseinek és nyilvántartásainak adatait közvetlenül, vagy a HIS rendszer közvetítésével alkalmazni. 

- Betegfelvételi, előjegyzési, betegbeutalással kapcsolatos folyamat esetén tegye lehetővé az eBeutalás, 

eseménykatalógus, erőforrás-publikációs EESZT szolgáltatások adatkezelésének a támogatását.  

Az dokumentációval kapcsolatos követelmények 

 
- Az Ajánlattevőnek a telepítés, bevezetés kezdetére, biztosítani kell az egységes betegazonosító 

rendszer alkalmazásainak teljes magyar nyelvű dokumentációját, melynek részei: 

 
 Felhasználói kézikönyv 
 Hiba bejelentési útmutató 
 Licencigazolások 

 
- A dokumentációt legalább egy példányban nyomtatott formában, ezen kívül egy példányban, 

elektronikus formában elektronikus adathordozón is át kell adni. A dokumentáció Intézményen belüli 

felhasználására a dokumentációra vonatkozó minden szükséges licencet, jogosultságot biztosítania kell. 
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Oktatással kapcsolatos követelmények 

 
- MedWorkS medikai rendszerhez integrált betegazonosító rendszer oktatása legfeljebb 150 fő részére. 

- Az oktatást kis csoportokban (kis csoport: maximum 20 fő) kell végezni, csoportonként 1 alkalommal 

legfeljebb 4 órában, annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő fő működési folyamataival erőforrás 

gazdálkodás szintjén egyeztethető legyen. 

- Az egyes részterületeken dolgozók oktatása az alap rendszerhasználatra, és a munkaterületüknek 

megfelelő modulok, funkciók oktatására terjedjen ki. 

- Alkalmazásgazdákat (szervezeti egységenként legalább 1 fő) elkülönítetten kell oktatni külön csoportban 

oly módon, hogy ismeretük mind az egyes modulokra, mind a teljes rendszerre átfogó legyen. 

- Az alkalmazásgazdák képesek legyenek a későbbi új belépők részére a rendszernek az elfogadott 

minőségi szintű oktatására, továbbá alkalmasak legyenek a rendszer esetleges nem rendeltetésszerű 

működésének felismerésére és ennek szabályos jelzésére az üzemeltetés, ill. a szupport felé. 

- Az Ajánlattevőnek az Intézményüzemeltető rendszergazdái részére biztosítani kell mindazt az ismeretet, 

amely ahhoz szükséges, hogy a rendszer egészét és annak minden egyes komponensét mind 

műszakilag, mind alkalmazás technikailag az Intézményben biztonságosan működtetni tudják. 

 

Ajánlatnak, ajánlati árnak tartalmaznia kell: 

- a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés(ek) és rendeltetésszerű használathoz 

szükséges tartozékai ajánlati árát, valamint a helyszínre szállításhoz szükséges szolgáltatások díját  

- minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges alkatrészt, tartozékot 

- szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést 

- beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést  

- oktatás feladatait 

 

Az ajánlati árakat tételszámonkénti mennyiségekre kibontva, a mellékelt ártáblázat szerint kérjük meghatározni 

(összesített terméklista nettó/bruttó összár oszlop). 

 

A benyújtás sorrendje, minden termékre vonatkozóan, tételszámonként: 

- termék adatlapja az ajánlott termék paramétereivel kitöltve, 

- a termékhez kapcsolódó prospektus (színes), és/vagy műszaki leírás, színes képpel, 
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Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó: 

- Üzembe helyezési, ill. próbaüzemi jegyzőkönyv 

- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv 

- Terméktől függően EV mérési jegyzőkönyv 

- Magyar nyelvű felhasználói kézikönyvek vagy használati utasítások, nyomtatott formában, és/vagy 

elektronikus formában (CD-ROM). 

- Hiba bejelentési útmutató 

- Licencigazolások 

 
 

 

 


