Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit kft.

Nemzeti azonosítószám:
AK17836

Postai cím:
Vörösvári út 88-96.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1032

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Farkas Mária Anna ügyvezető

Telefon:
+36 13886924

E-mail:
titkarsag@obudairendelok.hu

Fax:
+36 13886542

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.obudairendelok.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.obudairendelok.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: www.obudairendelok.hu (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Ecovis Hungary Legal, Balogh - B.Szabó - Jean - Zalavári
ésTársai Ügyvédi Iroda

Nemzeti
azonosítószám:

Postai cím:
Bécsi út 52. II. emelet 6.-7.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1036

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Szabó Andrea felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó (faksz szám: 00779)

Telefon:
+36 14391166

E-mail:
kozbeszerzes@ecovis.hu

Fax:
+36 14391155

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.obudairendelok.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:
Balogh - B.Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Bécsi út 52. II. emelet 6.-7.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1036

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Szabó Andrea

Telefon:
+36 14391166

E-mail:
kozbeszerzes@ecovis.hu

Fax:
+36 14391155

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.obudairendelok.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli,
amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül,
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik
( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal
( ) Közjogi intézmény
( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet
(x) Egyéb típus: Önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaság

I.5) Fő tevékenység
( ) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

(x) Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási
és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése 3 részben

Hivatkozási szám:
2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x)
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Röntgen berendezések teljes körű karbantartási, szervizelési
tevékenysége, továbbá orvosi gépek, készülékek, egyéb orvosi eszközök, és mindezek
tartozékainak folyamatos és teljes körű szervizellátása, rendszeres karbantartása, műszer
kataszter felmérése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem
Ajánlatok (x) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( )
csak egy részre nyújthatók be
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Röntgen gépek karbantartása, szervizelése
II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 50421200-4

Rész száma: 2 1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
1038 Budapest, Csobánka tér 6.
1033 Budapest, Laktanya utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az alábbi berendezésekkel kapcsolatban teljeskörű
javítási és karbantartási, szervizelési tevékenység:
1 db RTG, Bucky állvány tip:BA-1
1 db RTG. Horizontális Rétegfelvételi szerk.
1 db RTG. Motoros döntésű vizsg. szerk. tip:UV-4/A
1 db RTG. Berendezés 2 mh. tip:EDR-750/B
1 db RTG. Filmelőhívó félautomata tip:Protec 1170
1 db RTG. Képerősítő rendszer tip:Emerix 22805 eszközhöz
1 db RTG. Filmkiértékelő 100x100 tip:Soliscope
1 db RTG. Ernyőszűrő berendezés Canon
1 db Röntgen generátor Emerixhez 11548 eszköz tartozik
1 db RTG Belgyógyászati képerősítő berendezés tip:BK9/6-4-1
1 db RTG. Berendezés tip:EDR.-750/B
1db RTG. Lapfilmelőhívó automata tip:Pentacom AR-510
1 db RTG.Fogászati képfeldolgozóval/RV/
1 db RTG. Filmelőhívó fog.automata/Periomat/
1 db VELOPEX INTRAX FOG.RTG.ELÖHIVO AUTOMAT NAPFÉNY BETÖLTÖVEL
1 db RTG. Filmelőhívó fogászati automata
1 db RTG.készülék+szék fog./Stomax/
1 db RTG.fogászati oromatic/708 CC/
1 db RTG.Filmelöhivó fog.automata/Periomat/
1 db Panoráma rtg.készülék
1 db Intraorális digitális rtg.
1 db Falikaros röntgen
1 db Falikaros röntgen - Minray Intraoral
1 db RTG.Fog.készülék/Stomax-loo/
1 db Röntgendigitalizáló - Digora Optima Mini
1 db SHIMADZU Sonialvision Safire /Digitális vizsgáló szerkezet/
2 db FUJIFILM AcSelerate FDR 200 /röngen felvételi rendszer/
1 db PACS rendszer Hardware/softver elemekkel,Inf.rendszer.verzió: 4.4.5
A szolgáltatás elemei különösen:
a.) A szerződés időtartama alatt felmerülő javítások, karbantartások, időszakos
átvizsgálások szakszerű és garanciális elvégzése a gyári előírásoknak megfelelően, ezen
belül különösen:
Negyedéves gyakorisággal (a megrendelővel történt egyeztetés szerinti időpontban):
• készülékek, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása,
tesztelése a gyártói utasításoknak megfelelően,
• minden, a kifogástalan üzemhez szükséges felülvizsgálati, ellenőrzési és után-állítási
munka elvégzése, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával.

Szoftver-követési szolgáltatás PACS informatikai rendszerre továbbfejlesztés ( upgrade):
• Verziókövetés: a programok gyorsabb, az Ajánlatkérőnek a legújabb lehetőségeket
szolgáló programváltozatok biztosítása. A program továbbfejlesztett változatait az
Ajánlatkérő elfogadja, azzal a feltétellel, hogy ezzel az addigi szolgáltatáskör nem csökken.
• Telepítés, betanítás: A szoftverek újabb verzióinak telepítését, és a kezelőszemélyzet
betanítását az Ajánlattevő munkatársai végzik.
Minden egyéb, a gyártó által a berendezésekhez átadott karbantartási és szerviz gépkönyv
(továbbiakban: gépkönyv) által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban
vagy gyakorisággal el kell végeznie Ajánlattevőnek.
• A szerződés teljes időtartama alatt az összes felmerülő javítás elvégzése, a szükséges
alkatrészek biztosításával.
• Az előírt időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
• Ajánlattevő köteles munkanapokon 8-20 óráig elérhető telefonos hibabejelentő vonalat
biztosítani.
Ajánlattevő úgy köteles az ajánlati árat megadni, hogy Ajánlatkérő a megadott ajánlati áron
felül további költségek elszámolására nem jogosult.
b.) Meghibásodás esetén az Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő értesítésétől (hiba bejelentés)
számított 1 órán belül az 1 pontban rögzített készülék javítását a helyszínen személyesen
vagy telefonon, illetve egyéb eszköz igénybevételével nyújtott távsegítség útján
megkezdeni.
c.) Ajánlattevő a szakszerű és a gyári előírásnak megfelelő rendszeres szervizelési,
karbantartási és a gépkönyv által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott
időpontban vagy gyakorisággal teljesíti, melynek keretében a megbízható és zavarmentes
üzem biztosításához szükséges teljes körű javításokat, cseréket végzi el.
d.) Ajánlatkérő igénye esetén Ajánlattevő köteles bármely munkanapon az Ajánlatkérővel
egyeztetve, 8 és 10 óra között az Ajánlatkérő székhelyén, illetve telephelyein személyes
bejárást biztosítani.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Karbantartási szolgáltatás hibás, illetve késedelmes teljesítésből adódó kötbér mértéke
naponta (az adott havi Szolgáltatási díjra vetítve, %-ban megállapítva legalább 1%
legfeljebb 3%) 20
2 Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (hónapokban kifejezve, egész
szám, legalább 12 hónap 10
3 Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (hónapokban kifejezve, egész
szám, legalább 12 hónap) 20

( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 40
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a
közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: 1. A becsült értékre vonatkozó pont azért került kitöltésre,
hogy a hirdetmény feladható legyen. AK nem kívánja hirdetmény útján közzétenni a
becsült értéket.

2. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 1-100p; 1p a legrosszabb, 100p a legjobb.
Ár: fordított arányosítás, többi: egyenes arányosítás.
Nettó ajánlati ár esetén(szolgáltatási díj nettó Ft/ hónap)
II.2.1) Elnevezés: 2 Orvosi gép-műszerek karbantartása,
szervizelése

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: Csobánka téri Szakorvosi Rendelő(1039
Bp,Csobánka tér 6.)
Komplex Tüdőszűrő és Gondozó Intézet(1033 Bp,Laktanya u. 4.)
Gyermek Fogászat(1031 Bp,Ányos u. 2.),
Gyermek Fogászat(1039 Bp,Füst Milán u.28.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A közbeszerzési dokumentumok műszaki
mellékletében az Ajánlatkérő rendelői alapján csoportosítva orvosi gépek, készülékek,
egyéb orvosi eszközök, és mindezek tartozékainak folyamatos és teljes körű szervizellátása,
rendszeres karbantartása, az Ajánlatkérő minőségbiztosítási rendszeréhez is igazodva.
A 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben előírt időszakos biztonság technikai és funkcionális
vizsgálatok, felülvizsgálatok, valamint a mérésügyről szóló 127/1991. (X.9.) Korm.
rendelet által meghatározott időszakos hitelesítések, és kalibrálások, valamint az ISO
Minőségügyi rendszerben történt működéshez szükséges nyilvántartások,
műszerkarbantartások vezetése, továbbá minden szükséges karbantartási munkálat, amelyet
a vonatkozó jogszabályok előírnak.
Az elvégzett munkák műszerkartonokra történő rávezetése.
További teljesítési helyek a II.2.3. pontban rögzítetteken túl:
Gyermek Fogászat (1033 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11.),
Vörösvári úti Szakorvosi Rendelő (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.)
Pethe Ferenc téri gyermek háziorvosi rendelő 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Hibás, illetve késedelmes teljesítésből adódó kötbér mértéke naponta (az adott havi
vállalkozási díjra vetítve, %-ban megállapítva, legalább 1% legfeljebb 3%) 20
2 Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (hónapokban kifejezve, egész
szám, legalább 12 hónap) 10

3 Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (hónapokban kifejezve, egész
szám, legalább 12 hónap) 20
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 40
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a
közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: 1. A becsült értékre vonatkozó pont azért került kitöltésre,

hogy a hirdetmény feladható legyen. AK nem kívánja hirdetmény útján közzétenni a
becsült értéket.
2. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 1-100p; 1p a legrosszabb, 100p a legjobb.
Ár: fordított arányosítás, többi: egyenes arányosítás.
Nettó ajánlati ár esetén(szolgáltatási díj nettó Ft/ hónap)
II.2.1) Elnevezés: 2 Műszer kataszter felmérése

Rész száma: 2 3

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
71324000-5
Fő tárgy
További tárgy(ak) 71355100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: Csobánka téri Szakorvosi Rendelő(1039
Bp,Csobánka tér 6.)
Komplex Tüdőszűrő és Gondozó Intézet(1033 Bp,Laktanya u. 4.)
Gyermek Fogászat(1031 Bp,Ányos u. 2.),
Gyermek Fogászat(1039 Bp,Füst Milán u.28.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Vállalkozási szerződés ajánlatkérő
rendelőintézeteiben található gép-műszerek adatbázis struktúrával történő szakmai
felmérésére.
Teljes mennyiség: 7 rendelőintézet.
Gép-műszerek minimális felmérendő adatai
1. Megyekód
2. Szolgáltató OEP kódja
3. Ellátás típusa (fekvő-, járóbeteg és gondozóintézeti, stb.)
4. Szervezeti egységkód
5. Eszköz leltári száma
6. Eszköz beszerzési éve
7. Eszköz beszerzési értéke
8. Eszköz nyilvántartási értéke
9. Eszköz EMKI kódja (négyjegyű)
10. Eszköz megnevezése
11.Fénykép
12. Pontos helyszín (utca, házszám, rendelő neve)
Ajánlattevőknek a szakmai felmérés feladathoz ajánlatukba csatolni kell a feladat
elvégzésének várható ütemezését táblázatos formában, a felhívás II.2.3) pontjában és a
jelen pontban megjelölt helyszínenkénti bontásban.
További teljesítési helyek a II.2.3. pontban rögzítetteken túl:
Gyermek Fogászat (1033 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11.),
Vörösvári úti Szakorvosi Rendelő (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.)
Pethe Ferenc téri gyermek háziorvosi rendelő 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Előírtnál (125 munkanap) korábbi teljesítési határidő (munkanapok száma, előny a több,
tehát a határidőt csökkentő munkanapok számát kell megadni ) 10
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 40
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a
közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal

kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: 1. A becsült értékre vonatkozó pont azért került kitöltésre,
hogy a hirdetmény feladható legyen. AK nem kívánja hirdetmény útján közzétenni a
becsült értéket.
2. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 1-100p; 1p a legrosszabb, 100p a legjobb.
Ár (fix díj): fordított arányosítás, Előírtnál (125 munkanap) korábbi teljesítési határidő
esetén egyenes arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki
információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai
tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása, rövid ismertetése:
Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alk.
igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az elj.-ból kizárásra kerül az AT, akivel szemben, illetőleg akinek AV-jával és az alk.
igazolásában részt vevő, általa az elj.-ba bevont GSZ-vel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az elj.
során következett be (Kbt. 74.§ (1)).
A Kbt. 62.§ (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb
kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy alk. igazolásában részt vevő GSZ nem kerül
kizárásra a közb.-i elj.-ból, amennyiben a KH jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
GSZ az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát (Kbt. 64.§).
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő (AK) két körben végzi: Az AT-nek az
ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek.-nek
megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek
hatálya alá. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek
és adott esetben további AT(k)nek az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. III.
Fejezetében (Kr. 8.§, 10.§, 12-14.§, 16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK rögzíti, hogy az AT által ajánlatában az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69.§-a szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az elj.-t lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében bevonni

a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közb.-i eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 64.§ szerinti öntisztázás esetén a jogerős határozatot a GSZ az EEKD-val
egyidejűleg köteles benyújtani.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok hatálya alá eső
AV-t. [Kbt. 67.§ (4)]
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD
benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. [Kr. 15. § (1)] Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk.
igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot nyújt be. [Kr. 15. § (2)]
Az EEKD-t az alk. igazoló szervezetnek is be kell nyújtania [Kr. 3.§].
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet korábbi a
felhívás feladásának napjánál.AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési elj.
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. (Kr.13. §)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a
Kr. 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése)
kitöltését.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és
adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a
Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk,
hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az
ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát

igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. 19. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes
igazolás módja:
P1. Az I., a II. és a III. rész tekintetében: Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja
alapján csatolja valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot
legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorban állás a pénzforgalmi számláján.
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak során megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy
ebben az esetben e bankszámlák esetében is szükséges a banki információ becsatolása.
A teljes körű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának
csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról.
Ajánlatkérő a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
P2. Az I. és a II. rész tekintetében: Az ajánlatban csatolni kell az I. és a II. rész
vonatkozásában is az orvosi - medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására,
karbantartására, és szervizelésére vonatkozó felelősségbiztosításnak a fennállásáról szóló
igazolást (Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P1. Az I. , a II. és a III. rész tekintetében
egységesen alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 12
hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
- az I. rész vonatkozásában nem rendelkezik legalább 10.000.000,- Ft / káresemény összegű
orvosi - medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására, karbantartására, és
szervizelésére vonatkozó felelősségbiztosítással;
- a II. rész vonatkozásában nem rendelkezik legalább 10.000.000,- Ft / káresemény összegű
orvosi - medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására, karbantartására, és
szervizelésére vonatkozó felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a Kr.
1. § (1) bek.-ben és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az alk.-i követelménynek azzal, hogy az Ak elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alk.-i követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok
benyújtása az AK felhívása alapján történik, amelyeket az AK a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 2122. § foglaltaknak megfelelően ellenőriz.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (5) bek. pontja szerinti (AK-i felhívásra történő) részletes
igazolás módja:
M1) Az I. és a II. rész tekintetében: Az AT alkalmassága a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja
alapján mindkét rész vonatkozásában igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított
3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásával
(ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (befejező
időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a
szerződés tárgyát (olyan részletességgel és az alkalmassági minimumkövetelmény
szóhasználatának megfelelően, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az AT köteles
megjelölni a referenciaadó kapcsolattartóját és annak elérhetőségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja szerinti esetben, közös
ajánlattétel esetén, a Kbt. 22. § (5) bek. is alkalmazandó.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával is
igazolható.
M2) Az I., II. és III. rész tekintetében: Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon
szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe, saját kézzel
aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettségről szóló iratok egyszerű másolatának csatolása. AT
nyilatkozzon a szakember rendelkezésre állásáról. AT nyilatkozatában mutassa be a
teljesítés során bevonni kívánt szakembereit, azok szakmai hátterét. A szakmai
tapasztalatot a szakember úgy köteles bemutatni, hogy feltünteti a tevékenység
megkezdésének és végének időpontját év, hónap bontásban. Ha a képzettség a Kbt. 69. §
(11) bek.-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás és nyilvántartási szám
megjelölése szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban, vagy nem

elérhető, akkor a képzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. A jelen pont
szerinti értékelési részszempont tekintetében az AK felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy az időben párhuzamos tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.A II. rész tekintetében
csatolandó a Dräger által kiállított tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű igazolás.
M3) és M4) alkalmassági feltétel a minimumkövetelményeknél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M3) Az I. és a II. rész tekintetében: Kr. 21. §
(3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
szükséges szállítóeszközök, illetve műszaki felszereltség leírásával. Csatolandó az
ajánlattevő nyilatkozata, miszerint a bemutatott eszközök a szerződés teljes hatálya alatt
rendelkezésre fognak állni. Ajánlattevő nyújtsa be továbbá a forgalmi engedély másolatát,
továbbá, amennyiben nem saját tulajdonban álló gépjárművet jelöl meg, akkor a vonatkozó
bérleti vagy lízing szerződés másolatát.
M4) Az I., II. rész tekintetében: Kr 21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedések bemutatásával.
- Ajánlattevő csatolja a minőségbiztosítási tanúsítványait ISO 9001 és ISO13485
vonatkozásában
(Minőségbiztosítási tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. §
(3) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyíték).
M1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban)
- az I. rész vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Röntgen gépek
karbantartása, szervizelése) szerinti referenciával, összességében legalább nettó (általános
forgalmi adó nélkül számított) 67 000 000 Ft értékben,
- a II. rész vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Orvosi gép-műszerek
karbantartása, szervizelése) szerinti referenciával, összességében legalább nettó (általános
forgalmi adó nélkül számított) 17 000 000 Ft értékben,
Az M1) alkalmasság minimumkövetelmény részenként legfeljebb 2 (kettő) referenciával
igazolható.
Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámítása a
közbeszerzési dokumentumok C) pont 8.2. alpontjában foglaltak szerint történik.
Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámítása a
közbeszerzési dokumentumok C) pont 8.2. alpontjában foglaltak szerint történik.
M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni
kívánt személyekkel:
a) az I. rész vonatkozásában 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű, legalább
5 év a röntgen berendezések javításában, karbantartásában szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel,
b) a II. rész vonatkozásában:
- 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű, orvosi gép-műszerek karbantartása,
szervizelése terén legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a
Dräger által kiállított tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű igazolással igazoltan jogosult
altatógépek, lélegeztető gépek, illetve monitorok javítására, karbantartására.

- további 2 fő középfokú vagy felsőfokú végzettségű, orvosi gép-műszerek karbantartása,
szervizelése terén legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,;
Ajánlatkérő a II. rész vonatkozásában 3 különböző személy (szakember) bemutatást kéri.
c) az III. rész vonatkozásában 2 fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező
szervizszakember, akik rendelkeznek legalább 2 év orvosi műszerekkel, és eszközökkel
kapcsolatos szervizelési szakmai tapasztalattal.
M3) Az I. és a II. rész tekintetében egységesen alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik legalább 1 db N1 vagy N1G kategóriájú, legfeljebb 3,5 t műszakilag
megengedett legnagyobb össztömeggel bíró áruszállító gépkocsival.
M4) Az I. és a II. rész tekintetében egységesen alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem felel
meg az ISO 9001:2008 és az ISO13485:2003 szabványok által előírt minőségirányítási
követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai
integrációja
[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattétel, a szer.,
számlázás és kifizetés devizaneme:HUF.
AK előleget nem biztosít.
A szer.-k ellenértékéről az I. és a II. rész tekintetében a nyertes AT havonta, a tárgyhónapot
követő hónapban, a III. rész tekintetében a szer.-ben foglalt feladat teljesítését követően
állít ki számlát az AK teljesítésigazolás alapján. Az AK az igazolt teljesítést követően, a
havonta benyújtott, illetve a III. rész tekintetében a szer.-ben foglalt feladat teljesítését
követően benyújtott számla ellenében a Ptk. 6:130. § (3) bek.-ben foglaltak szerint jár el
figyelemmel a Kbt. 135. §-ában foglaltakra, valamint a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-ában foglaltakra, azaz az AT
számláját/számláit a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesíti banki
átutalással. Az AK tájékoztatja az AT-ket arról, hogy jelen közb.-i elj. alapján megkötendő
szer.-k és azok teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv(Art.) 36/A. § hatálya
alá esik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[x] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/06/22 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: 1 HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/06/22 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: Balogh - B.Szabó Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda; 1036 Budapest, Bécsi út 52. II. em. 6-7., tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt
személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[x] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1. Az ajánlatban benyújtandó a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 1. sz.
minta szerinti felolvasólap (A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) legalább a Kbt. 68. § (4)
bek.-e szerinti tartalommal.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66. § (2) bek.-e szerinti nyilatkozatát,
valamint a Kbt. 66. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatát, arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
3. AT a Kbt. 66. § (2) bek.-e szerinti nyilatkozatot eredeti példányban köteles benyújtani.
AK a Kbt. 47. § (2) bek.-e szerint előírja továbbá a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló, különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban történő
benyújtását. Egyéb dok.-k egyszerű másolatban is benyújthatók. Idegen nyelvű dok.
esetében csatolandó a felelős magyar fordítása is. AK az AT általi felelős fordításnak, az
AT cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A
tartalmi egyezőségi záradék AK által elfogadott szövege a következő: „Felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.”
A fordítás megfelelőségéért az AT felel.
4. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-e szerint előírja, hogy az ajánlatban az AT-nek meg kell jelölni
a közb.-nek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, ezen
részek tekintetében meg kell jelölni továbbá az igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert AV-kat. AT-nek a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell
nyújtani.
5. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a GSZ ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,
az alk.-i követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD a foglalt nyilatkozatát
ajánlata részeként benyújtani.
6. Részajánlattétel biztosított.
7. Az ajánlatot AT-knek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban, a KD-ben,
valamint a jogszabályokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek
megfelelően elkészítenie és benyújtania.
8. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (P.2., M.1; M2; M3).
9. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
10. A jelen felhívásban megadott időpontok a közép-európai időzóna szerint értendők.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint azzal, hogy AT a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján
újabb hiánypótlást nem rendel el.
12. Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján.
13. FAKSZ: dr Szabó Andrea lajstromszáma: 00779
14. Az ajánlatot munkanapokon H-P 09:15-17:00 óráig lehet benyújtani a 1036 Bp, Bécsi
út 52. II. emelet 6-7. szám alatti iroda recepcióján.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetén a Kr. 13. §-a irányadó.

16. Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az AV, és az alkalmasságot igazoló szervezet
esetében az aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által
ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá,
akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
17. Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú pld.-ban kell elkészíteni és benyújtani, valamint
csatolni kell 3 db - a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-t tartalmazó - CD vagy
DVD mellékletet is a Kbt. 68. § (2)-re tekintettel. Az ajánlatot a KD-ben meghatározottak
szerint zárt csomagban, az alábbi megjelöléssel ellátva kell benyújtani: „Ajánlat a …. rész
tekintetében - Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási
szolgáltatások, műszer kataszter felmérése, Határidő (2017. június 22. 10:00 óra) előtt nem
bontható fel!”. A borítékon a közbeszerzési elj. megfelelő, ajánlattétellel érintett részét kell
feltüntetni.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+3618828594

Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.
148. § rendelkezései szerint.
VI.3. pont folytatása:

18. A KD átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) szerint. A KD-t
ajánlatonként legalább egy AT- nek v. az ajánlatban megnevezett Alvállalkozónak át kell
vennie. A KD rendelkezésre bocsátásának módja: a KD- ok az ajánlattételi határidő
lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek itt: I.3.A
Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton való
elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést a kitöltött, aláírt regisztrációs lap
alábbi elérhetőségre történő megküldésével kell igazolni. Csak azon szereplő minősül az
eljárás iránt érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti ( Fax: +36 1 439 11 55, E-mail:
kozbeszerzes@ecovis.hu)
19. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő jelen közbeszerzési eljárásban.
21. További előírásokat a KD-ok tartalmaznak.
22. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely
nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy
nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve
valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
23. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
konzorciumi megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalommal.
24. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az I. és a II. rész tekintetében az 1. részszempont
tekintetében kizárólag a részszempontnál megjelölt minimum és maximum érték közötti
értekét jelölhetnek meg. Amennyiben AT a megjelölt határértékeknél alacsonyabb vagy
magasabb értékre tesz ajánlatot, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. AK
tájékoztatja továbbá az AT-ket, hogy az I. és a II. rész tekintetében a 2. és 3. részszempont
tekintetében kizárólag a részszempontoknál megjelölt minimum értéket elérő értéket
jelölhetnek meg. Amennyiben AT a megjelölt határértékeknél alacsonyabb értékre tesz
ajánlatot, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+3618828594

Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (16/05/2017)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________
______________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20
21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor
a súlyszámot nem alkalmazzák

