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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505869-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2017/S 243-505869
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Betegápoló Irgalmas Rend – Budai Irgalmasrendi Kórház
AK17299
Frankel Leó út 54.
Budapest
1023
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Reiter József
Telefon: +36 14388400
E-mail: reiter.jozsef@irgalmas.hu
Fax: +36 16043582
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
A felhasználói oldal címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://hungaroconsulting.hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Bartók Béla u. 35. I. emelet 1.
Budapest
1114
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy-Zvér Ildikó
Telefon: +36 304890448
E-mail: nagy-zver.ildiko@hungaroconsulting.hu
Fax: +36 16043582
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
A felhasználói oldal címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Bartók Béla u. 35. I. emelet 1.
Budapest
1114
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy-Zvér Ildikó
Telefon: +36 304890448
E-mail: nagy-zver.ildiko@hungaroconsulting.hu
Fax: +36 16043582
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
A felhasználói oldal címe: http://www.irgalmasrend.hu/site/budapest/home
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény (kórház)

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Adásvételi szerződés Keresztény Családi Centrum orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában 2017.

II.1.2)

Fő CPV-kód
33100000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
I. részajánlat: Keresztény Családi Centrum Vizsgálati és diagnosztikai eszközei 24 db
II. részajánlat: Keresztény Családi Centrum Osztályos beavatkozások eszközei 55 db
III. részajánlat: Keresztény Családi Centrum Laporoszkópiás és endoszkópiás beavatkozások eszközei 20 db

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Keresztény Családi Centrum Vizsgálati és diagnosztikai eszközei.
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33195000
38434500
33100000

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1023 Budapest, Frankel Leó u. 17–19.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálati és diagnosztikai eszközök összesen: 24 db, az alábbiak szerint.
Őrzőmonitor rendszer központi egységgel 1 db.
EKG 12 csatornás 2 db.
CTG 2 db.
Fény- kontraszt mikroszkóp 1 db.
Automata spermaanalizátor CASA 1 db.
Centrifuga asztali, szögrotorral 1 db.
Termosztát 20-40C, 18 liter 1 db.
Lamináris boksz 1 db.
Vércsoport szerotológiai automata 1 db.
Hematológiai automata1 1 db.
Hematológiai automata2 1 db.
Nőgyógyászati vizsgáló ágy 2 db.
Urológiai vizsgáló ágy 1 db.
Vizsgáló lámpa, mobil 3 db.
Kolposzkóp, állvánnyal és képrögzítő szoftverrel 2 db.
Uroflowméter 1 db.
Vital paraméter asztali mérő berendezés 2 db.
Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek
leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljeskörű jótállás
biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét tartalmaznia kell
az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.
A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: a termékek a teljesítési
helyszínre való szállítását, megfelelő csomaglásban, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban.
A leszállított termékek át meneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a csomagolás
sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, a termék
tulajdonjoga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál maradt a sikeres átadás átvételig (sikeres
telepítés próbaüzem, betanítás).
Telepítés és próbaüzem: a telepítést Vevő által kijelölt helyiségben kell elvégezni. Az Eladó a telepítés elött
minimum 15 munkanappal tájékoztatja a Vevőt a szükséges telepítési körülményekről, szükség esetén
telepítési tervet ad át. A telepítéshez szükséges apró anyagok és próbaüzem során felhasznált fogyóanyagok
Eladó ajánlatának a része. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni mely tartalmazza a próbaüzem helyét,
idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.
Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen
tájékoztatja a Vevő, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon.
A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utazást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az
oktatásról jegyzőkönyv készül. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk
(minősítések, kezelési utasítások, telepítési utasítások stb.).
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
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Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra,
funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal
igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az örző monitor kijelzővel rendelkező multi-paraméter modulja hordfüllel rendelkezik,
amely levétele nélkül a megajánlott a moduláris monitorba (nem modulházba) helyezhető. Előny a megléte! /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Telemetriás egység súly max. 300 g. Előny a kisebb érték. 300 g feletti értékek
érvénytelenek, a 150 g vagy az alatti érték a maximális pontot, köztes értékek a 2. pontszámítási módszer
szerint kerüln / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: EKG rendelkelkezik érintőképernyővel. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az EKG készülék frekvencia válasz felső határértéke 150 Hz. Előny a nagyobb érték.
150 Hz alatti értékek érvénytelenek, a 300 Hz vagy az feletti érték maximális pontot kap, köztes értékek 1.
pontszámí / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: CTG készülék színes érintőképernyője min. 6”. Előny a nagyobb érték. 6" alatti
értékek érvénytelenek, a 12" vagy az feletti érték maximális pontot kap, köztes értékek 1. pontszámítási
módszer szerint / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: CTG készülék ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma min. 7 db. Előny a
nagyobb érték. 7 db alatti értékek érvénytelenek, a 12 db vagy az feletti érték maximális pontot kap, köztes
értékek 1. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Fény- kontraszt mikroszkóp fluoreszcens feltéttel bővítehtő a későbbiek folyamán.
Előny a megléte! / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Asztali centrifuga rendelkezik sejt elválasztásra optimalizált fékezési technológiával.
Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Lamináris légáramlású fülke Külső méret szélessége max. 799 mm a beszállíthatóság
érdekében. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A Rutin Hematológiai automata mérési kapacitása rugalmasan bővíthető utólagosan.
Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A Rutin Hematológiai automata képes testnedvek (legalább liquor, synoviális folyadék,
pleurális folyadék) sejtszámának meghatározására manuális minta előkészítés nélkül és ezekre a mintákra
valós, r / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Kolposzkóp CCD kamera felbontása min. 250 000 pixel. Előny a nagyobb érték. 250
000 pixel alatti értékek érvénytelenek, a 400 000 pixel vagy az feletti érték maximális pontot kap, köztes értékek
1. po / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Kolposzkóp rendelkezik LED fényforrással. Előny a megléte! / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
1. Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátozás miatt a II.2.5) pontban, az értékelési szempontok
teljességében, pontos meghatározásban a közbeszerzési dokumentációban található meg.
2.)Értékelési szempontok, alkalmazott módszerek: fordított arányosítás, egyenes arányosítás, abszolút
értékelés a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Keresztény Családi Centrum Osztályos beavatkozások eszközei 55 db.
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33100000
33192100
31640000
33112200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1023 Budapest, Frankel Leó u. 17–19.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Osztályos beavatkozások eszközei 55 db, az alábbiak szerint.
Betegágy nőgyógyászati 15 db.
Betegágy, andrológia, immunológia, endokriológia 15 db.
Nőgyógyászati gyorsbeavatkozó ágy (szülő-beteg ágy) 1 db.
Vérhűtő, 90 liter 1 db.
Cryo készülék, fagyasztó heggyel, palack kocsival 1 db.
Nőgyógyászati műtőasztal 1 db.
Sebészeti műtő szék 2 db.
Operációs mikroszkóp 1 db.
Műszerelőasztal 4 db.
UH 2 db.
UH andrológia 1 db.
Ortovoltos röntgen berendezés 1 db.
Sugárvédő ólom-gumikötények, egyéb védőeszközök 10 db.
Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek
leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljes körű
jótállás biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét
tartalmaznia kell az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.
A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: a termékek a teljesítési
helyszínre való szállítását, megfelelő csomaglásban, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban.
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A leszállított termékek át meneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a csomagolás
sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, a termék tulajdon
joga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál maradt a sikeres átadás átvételig (sikeres telepítés
próbaüzem, betanítás).
Telepítés és próbaüzem: a telepítést Vevő által kijelölt helyiségben kell elvégezni. Az Eladó a telepítés előtt
minimum 15 munkanappal tájékoztatja a Vevőt a szükséges telepítési körülményekről, szükség esetén
telepítési tervet ad át. A telepítéshez szükséges apró anyagok és próbaüzem során felhasznált fogyóanyagok
Eladó ajánlatának a része. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni mely tartalmazza a próbaüzem helyét,
idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.
Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen
tájékoztatja a Vevő, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon.
A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utazást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az
oktatásról jegyzőkönyv készül. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk
(minősítések, kezelési utasítások, telepítési utasítások stb.).
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra,
funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal
igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Betegágy rendelkezik egy független akkreditált tanúsító szervezet által kiadott
tanúsítvánnyal az MSZ EN 60601-2-52 biztonsági szabványnak való megfelelőségről. Előny a megléte! /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Betegágy távirányító gombjainak kiképzése lehetővé teszi a vakok és gyengénlátók
részére a könnyebb használatot a lefelé vagy felfelé mozgást vezérlő gombok fizikailag tapintható jelölésével.
Előny a / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Betegágy háttámla emelésekor a combrész automatikus emelkedésének mértéke
külön gomb használata nélkül szabályozható. Előny a megléte! / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Betegágy ágyvéggel párhuzamos fékpedál rúd. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati gyorsbeavatkozó ágy oldalrácsba integrált vezérlés mindkét oldalon,
külön a beteg oldalán és külön az ápolószemélyzet részére az oldalrács külső részén, letiltó funkcióval együtt /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati gyorsbeavatkozó ágyban elektromosan szabályozható, matracba
integrált légpárna a deréktámasz felfújásához / leeresztéséhez. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati gyorsbeavatkozó ágyban elektromosan szabályozható, matracba
integrált légpárna az ülőfelület felfújásához / leeresztéséhez. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyaszati gyorsbeavatkozó ágyban egy mozdulattal kihajtható és behajtható
vajúdó kapaszkodók. Előny a megléte! / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati műtőasztal tartalékműködtető vezérlőgombjainak hozzáférését a
szállítókocsi nem akadályozza. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati műtőasztal osztott lábtartóit gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni
(nem csavaros rögzítési mód). Előny a megléte! / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati műtőasztal párnázata antidekubitus. Előny a megléte! / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nőgyógyászati műtőasztal szerkezetileg rozsdamentes acél kivitel / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Sebészeti orvos szék ülőfelülete anatómikus kialakítású. Előny a megléte! / Súlyszám:
3
Minőségi kritérium - Név: Az ultrahang vizsgáló berendezés képes az aktuális élőkép felnagyítására teljes
képernyő méretre egyetlen gombnyomással. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az ultrahang vizsgáló berendezés rendelkezik hibrid merevlemez (SSD és HDD
egyidőben) adattárolási technológiával. Előny a megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az andrológiai ultrahang berendezés rendelkezik egy gombnyomásos képoptimalizáló
rendszerrel, mely állítja a doppler erősítést, alapvonalat, és a skálát. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Andrológiai ultrahang berendezés rendelkezik dual (két élő kép) megjelenítési móddal.
Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az andrológiai ultrahang készülék bővíthető nagyfrekvenciás vizsgálófejjel, min. 5-18
MHz frekvencia tartománnyal. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az andrológiai ultrahang készülék rendelkezik Auto Scan funkcióval (folyamatos
automatikus képoptimalizálás a vizsgálat közben automatikusan), vagy ezzel egyenértékű technoógiai
megoldással. Előny a m / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
1. Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátozás miatt a II.2.5) pontban, az értékelési szempontok
teljességében, pontos meghatározásban a közbeszerzési dokumentációban található meg.
2.)Értékelési szempontok, alkalmazott módszerek: fordított arányosítás, egyenes arányosítás, abszolút
értékelés a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Keresztény Családi Centrum Laporoszkópiás és endoszkópiás beavatkozások eszközei.
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33168000
33150000
33168100
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II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1023 Budapest, Frankel Leó u. 17–19.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Laporoszkópiás és endoszkópiás beavatkozások eszközei 20 db, az alábbiak szerint.
Laparoszkóp torony 4k videóval 1 db.
Laporszkópos kézi eszközök 1 db.
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék bipolar+ultrahang 1 db.
Hysteroskópia műtéti készlet 1 db.
Morcellator komplett 1 db.
Resectoscope 1 db.
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék 1 db.
Nephroscope szett, komplett 1 db.
Cystoscope szett, diagnosztikus, komplett 2 db.
Cystoscope szett, operatív, komplett 1 db.
Cystoscope, flexibilis cysto- nephro fiberoszkóp 1 db.
Urethrotome Optikus kompett 1 db.
Ureteroscope komplett URS 1 db.
Fényforrás, Xenon 300 W, endoszkópiás 1 db.
Videogasztroszkópos torony 2 videogasztroszkóppal 1 db.
Videogasztroszkópos torony 2 videokolonoszkóppal 1 db.
Endoszkópmosó automata 1 db.
Endoszkóp szárító és tároló, függőleges 1 db.
Endoszkóp mosó manuális 1 db.
Ajánlattevő általános feladata a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek
leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzeme, kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljes körű
jótállás biztosítása a jelen leírásban megfogalmazottak szerint. Ezen feladatok elvégzésének költségét
tartalmaznia kell az ajánlati árnak, teljesítésükért további fizetési kötelezettség nem keletkezhet.
A műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termékek leszállítása: a termékek a teljesítési
helyszínre való szállítását, megfelelő csomaglásban, vám és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes állapotban.
A leszállított termékek át meneti tárolására Vevő lehetőséget biztosít. A beszállításkor Vevő csak a csomagolás
sértetlenségéről győződik meg, az esetlegesen tapasztalt sérülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, a termék
tulajdonjoga és a működőképességért való felelőssége az Eladónál maradt a sikeres átadás átvételig (sikeres
telepítés próbaüzem, betanítás).
Telepítés és próbaüzem: a telepítést Vevő által kijelölt helyiségben kell elvégezni. Az Eladó a telepítés előtt
minimum 15 munkanappal tájékoztatja a Vevőt a szükséges telepítési körülményekről, szükség esetén
telepítési tervet ad át. A telepítéshez szükséges apró anyagok és próbaüzem során felhasznált fogyóanyagok
Eladó ajánlatának a része. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell felvenni mely tartalmazza a próbaüzem helyét,
idejét, időtartamát és a sikerességére vonatkozó információkat.
Kezelő személyzet betanítása: a betanítás előre látható időpontjáról Eladó 3 munkanappal előzetesen
tájékoztatja a Vevő, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú kezelő személyzet rendelkezésre álljon.
A betanítás során Eladó magyar nyelvű kezelési utazást ad át és ismertet a kezelő személyzettel, és az
oktatásról jegyzőkönyv készül. Az oktatás lezárásával átadásra kerülnek a vonatkozó műszaki dokumentációk
(minősítések, kezelési utasítások, telepítési utasítások stb.).

19/12/2017
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 15

HL/S S243
19/12/2017
505869-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

9 / 15

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a termékre vonatkozó mennyiséget és részletes műszaki leírást.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanevet, típusnevet
alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az
Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra,
funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal
igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Laparoszkóp torony rendelkezik Magyar nyelvű beállító menürendszerrel. Előny a
megléte! / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Laparoszkóp torony 4k felbontású kamerafeje rendelkezik egygombos autofókusszal.
Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Laparoszkóp torony Kamerafejről irányitható zoom minimum 1 lépésben Előny a
több érték. 1 alatti értékek érvénytelenek, az 5 vagy az feletti érték maximális pontot kap, köztes értékek 1.
pontszámítá / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás és ultrahangos sebészeti vágó-koaguláló készülék NF vágó
Plazmakinetiuks eszközök (pl. LOOP, Spatula) fogadására alkalmas. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás és ultrahangos sebészeti vágó-koaguláló készülék csatlakoztatható
az inszuflátorhoz füstelszívás céljából (a nagyfrekvenciás vágó lábpedáljának megnyomásakor, az inszuflátor
automatik / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás és ultrahangos sebészeti vágó-koaguláló készülék tartozék
kézieszközei képes legyenek ultrahangos és bipoláris nagyfrekvenciás energia szimultán leadására. Előny a
megléte! / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás és ultrahangos sebészeti vágó-koaguláló készülék tartozék passzív
kézieszköz fejrészen billenőfejes kiképzés a p a stabilabb szövetfogás érdekében. Előny a megléte! / Súlyszám:
3
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék bővíthető ultrahang technológián
működő vágó berendezéssel. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Nagyfrekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék Csatlakoztatható az
inszuflátorhoz füstelszívás céljából (a nagyfrekvenciás vágó lábpedáljának megnyomásakor, az inszuflátor
automatikusan kiszívja a / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Videogasztroszkópos torony rendelkezik endoszkóp rögzítő karral a biztonságos
eszköz használat és stabil képek érdekében. Előny a megléte! / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Videogasztroszkópos torony rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódás
mentesség érdekében / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Videokolonoszkópos torony rendelkezik endoszkóp rögzítő karral a biztonságos
eszköz használat és stabil képek érdekében. Előny a megléte! / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Videokolonoszkópos torony rendelkezik forgatható konnektorral a
hurkolódásmentesség érdekében / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Endoszkópmosó automata kompatibilis a 2248 Manuális Endoszkópmosóval és a
2247 Endoszkópszárító és -tárolóval, egységes csatlakozó rendszeren keresztül (a tisztítandó eszközöket
egyszer kell csatlak / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Endoszkópmosó automatában lehetőség van egyidejűleg 2 db videobronhoszkóp
vagy 3 db fiberoszkóp / cystoszkóp vagy 11 db merev endoszkóp tisztítására. Előny a megléte! / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: Beépített program a készülék kamráinak és a mosókosaraknak termikus
önfertőtlenítésre az EN ISO 15883-4 szerint. Előny a megléte! / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Endoszkópszárító és -tároló kamra külső felület anyaga AISI 304 rm. acél. Előny a
megléte! / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
1. Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátozás miatt a II.2.5) pontban, az értékelési szempontok
teljességében, pontos meghatározásban a közbeszerzési dokumentációban található meg.
2.)Értékelési szempontok, alkalmazott módszerek: fordított arányosítás, egyenes arányosítás, abszolút
értékelés a dokumentációban meghatározottak szerint.

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:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn
áll,
— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai, valamint a 8.§-16.§
szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzésére vonatkozó második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.
és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendeletére (2016. január 5.) az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról, mely 2016. január 6án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1523/).
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (1), illetve a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlákról, az eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem
régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját, és volt-e a
számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontja szerinti 30 napot meghaladó sorba állítás;Ajánlattevő sorba állított tétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.) Ajánlattevőnek azonban
minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e a cégkivonatban nem szereplő számlaszámmal,
illetve az alkalmasság igazolásának ezen számlákra is szükséges kiterjednie. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2)
bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az igazolások benyújtásához kérjük a Kbt. 65.§. (11) bekezdését megfelelően alkalmazni. A dokumentumok a
Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet
1.§(1) bekezdés és a 3.§ alapján ESPD benyújtásával igazolható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik cégkivonatban szereplő és nem szereplő számláján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi
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LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő. Részajánlattól függetlenül az alkalmasság
igazolására szolgáló dokumentumot elegendő egyszer benyújtani.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. Részajánlatonként:
Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett,
de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításának ismertetéséről (referencianyilatkozat),
amely tartalmazza legalább:
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím),
− a szerződés tárgyát,
− az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem),
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megadásával),
− nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2).
M2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia kell a
dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelően:
a) termékismertető prospektusát vagy műszaki leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar
fordítását is), továbbá
b) a dokumentáció szerinti specifikációs táblázat megajánlott paraméterekkel kitöltött változatát
M3.
Részajánlatonként: 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (1) i) pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell a
megajánlott termékek, az osztályba sorolástól függően 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges
és az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát.
Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik az 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék
forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. (A CE tanúsítványon egyértelműen
szerepelni kell a megajánlott termék termékcsoportjának/vagy termék megnevezésnek).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Részajánlatonként:
M1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, legalább az adott ajánlati rész tárgyának
megfelelő termékek szállításából származó referenciával, az alábbiak szerint:
— az első (1.) rész esetében legalább 2 db Kórházi laborban használatos biokémiai analizátorok (38434500-1
CPV-kód vagy alkódjai) eszközcsoportjába tartozó készülék és legalább 1 db Beteg állapot monitorozására
alkalmas Páciensfigyelő rendszerek (33195000-3 CPV-kód vagy alkódjai) eszközcsoportjába tartozó készülék
leszállítása,
— a második (2.) rész esetében legalább 2 db Ultrahang technológián alapuló egészségügyben használatos
ultrahangkészülék (33112200-0 CPV-kód és alkódjai) eszközcsoportjába tartozó készülék leszállítása és
legalább 1 db röntgen sugár besugárzásán alapuló terápiás eszköz (31640000-4 és alkódjai) leszállítására,
— a harmadik (3.) rész esetében legalább 2 db Endoszkópiás és endosebészeti beavatkozásokhoz használatos
rendszer (33168000-5 CPV4 és alkódjai) eszközcsoportjába tartozó készülék leszállítására.
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Ha az ajánlattevő egyszerre több részre kíván ajánlatot tenni, úgy részajánlatonként, a közbeszerzés tárgyának
megfelelő referenciát több részajánlatnál is felhasználhat, megjelölve a részajánlatokat.
M2.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a benyújtott termékismertető prospektus/műszaki leírás és a kitöltött
specifikációs táblázat megfelel a dokumentáció szakmai specifikációjában meghatározott minimum
követelményeknek, valamint a benyújtott termékismertető prospektusban/műszaki leírásban szereplő adatok
megegyeznek az kitöltött specifikációs táblázat Ajánlatevő által megadott paramétereivel.
M3.
Részajánlatonként: Alkalmas, ha a megajánlott termék(ek) rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. Vagy amennyiben a megajánlott termék(ek)
nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, rendelkezik a készülék forgalomba hozatalához
szükséges CE tanúsítvánnyal.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen
teljesít vagy a teljesítés felróható magatartása(mulasztása) miatt meghiúsul (nem teljesítés).
Valamennyi részajánlat esetében:Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított
termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %-a, de legfeljebb a
késedelmesen szállított termék esetében maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. Azt követően az ak.
jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítés esetében, valamint érvényesítheti a
meghiúsulási kötbért az Ak.
Ajánlatkérő 30 %-os előleget biztosít a szerződéstervezetben meghatározottak alapján.
Jótállás: 12 hónapos teljeskörű jótállás.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt.135.§.
(1),(5),(6) - átutalással történik a Ptk. 6:130.§(1)-(2).

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/01/2018
Helyi idő: 11:00
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IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. I. emelet 1. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontás a Kbt. 68. ’ (1)-(4) valamint (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Benyújtás pontos helye: Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. I.
emelet 1.
2. Az előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: X igen 0 nem Azon alkalmassági követelmények megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P1, III.1.3. M1, M2, M3, pontja. A minősített ajánlattevőnek külön
kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát ezen követelmények tekintetében a 321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 28. § -a szerint.
3. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről
készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon
belül, a Kbt. 81.§. (11) bekezdése szerint.
4. A kiegészítő információkérést az 1. pont/Kapcsolattartási pontban megadott elérhetőségre küldött
elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni.
5. Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen borítékban/
dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF vagy
azzal egyenértékű formátumban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell
ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti
papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért,
valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért
ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
Eltérés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az irányadó. Az ajánlat papír alapú eredeti példányát
zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell
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ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy
elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
6. Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen,
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát és a kért
ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.(Kbt. 66. § (5)).
7.Ak. Kbt. 75.§. (2) e) pont szerinti eredménytelenséget nem alkalmazza.
8. Faksz: dr. Nagy-Zvér Ildikó 00670. sz.
9. Részajánlatonként: A Kbt. 76.§ (2) pontja alapján legjobb ár-érték arány.
Az ajánlatok elbírálása: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kerül értékelésre, az alábbiak szerint:
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám: 1-10. Kbt. 76. § (9) bek d) pontja
szerinti módszer, az értékelési módszerek részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10. IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség minimális időtartama 2 hónap = 60 nap.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2017
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