
 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők 

nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:  

AK04972  

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 

Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 

vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:  

6. § (1) b)  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

III. rész  

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség 

szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:  

51.000.000,- Ft 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételét kezdeményezi;  
 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek 

közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező  

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2014. . .  

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 

hirdetmény ellenőrzését:  

-  

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 

kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:  

-  

  
 

Egyéb közlemény: 

  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

  

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

  

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 



  

[ ] Építési beruházás 

[x] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: 
Mátrai Gyógyintézet  

Postai cím: 
7151. hrsz. - -  

Város/Község  
Gyöngyös-Mátraháza  

Postai irányítószám: 
3233  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Dr. Urbán László PhD. Főigazgató Főorvos  

Telefon: 
+36 37574500  

E-mail: 
igazgatas@magy.eu  

Fax: 
+36 37374091  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

  

További információ a következő címen szerezhető be: 

  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 



  

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató 

[x] Regionális/helyi szintű 
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés 

g) pont] 

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb 

  

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[x] Egészségügy   

  

  

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 

és elosztása  

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 

autóbusz szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag 

feltárása és kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások    

  



I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 

mellékletben adhat meg.) 

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében.  

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 

megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[ ] Építési beruházás  [x] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[x ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja 

Szolgáltatási kategória 

száma:   

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

  

  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  
 

A teljesítés helye: 

Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Külterület (7151. hrsz.) 

 NUTS-kód: HU312  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre 

(DBR) vonatkozó információk 

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 



II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma  

VAGY 

(adott esetben) maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy 

ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 33100000-1     

További tárgy(ak) 
33112200-0 

33168100-6 
    

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)  

[x] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

[ ] egy részre [x] egy vagy több 

részre 

[ ] valamennyi részre 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót 

beleértve) 

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 



orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében. 

1. rész: 1 db Nagy tudású video-endoszkópos torony 

2. rész: 1 db felső kategóriás ultrahang berendezés radiológiai és kardiológiai alkalmazásra 

3. rész: 1 db teljes test polarizált fényterápiás ágy 

A részletes műszaki leírást és követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 51000000 Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között  

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló 

meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:  

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

  

  

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  

Kezdés (év/hó/nap)  

Befejezés (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  



III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a késedelmes 

naponként, de legfeljebb 20 napi késedelemnek megfelelő mértékű kötbér. 

Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó szállítási 

díjának 1 %-a. 

Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a. 

Garanciális (jótállási) kötelezettség, amelynek időtartama 12 hónap. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)  

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket a megrendelő által 

jóváhagyott teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján, átutalással teljesíti a számla 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében, 

valamint a Ptk. 292/B § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 

Szállító számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, teljesítés igazolás 

alapján jogosult. A rész-számlázási lehetőséget Ajánlatkérő nem biztosítja. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a 

közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem 

teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A szerződés megkötésének 

feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a fentiekre vonatkozó nyilatkozatot becsatolja. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 

jogi személy: (adott esetben)  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is (adott esetben)  



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) 

pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok hatálya alá esik. 

 

Igazolási mód: 

- A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia. 

- A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását ajánlattevőnek a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 2. § ib) alpontja és a 4. § fc) alpontja szerint kell igazolnia. 

- Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más 

szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok 

hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).  

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 

Közbeszerzési Hatóság e tárgyban kiadott útmutatóira, továbbá arra, hogy az igazolás 

körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok 

becsatolása szükséges.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő csatolja: 

 

P1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

14. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az 

elmúlt három lezárt üzleti év 

vonatkozásában saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolóját egyszerű másolatban, 

amennyiben a letelepedés szerinti ország 

joga előírja közzétételét. Amennyiben a kért 

beszámolók a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhetőek, a beszámolók 

adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az 

ajánlatban nem szükséges.  

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal 

azért nem rendelkezik az előírt időszakban, 

mert az időszak kezdete után kezdte meg 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 

 

Valamennyi rész esetében: 

P1. A számviteli jogszabályoknak 

megfelelő beszámolója szerint az elmúlt 

három lezárt üzleti évben egynél több 

évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 

 

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal 

azért nem rendelkezik az előírt időszakban, 

mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését vagy a letelepedés szerinti 

ország joga nem írja a közzétételét, a 

működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (orvosi és medikai eszközök 

beszerzése és üzembe helyezése) származó 

nettó árbevétele nem éri el  

az 1. rész esetében a 10.000.000 forintot,  

a 2. rész esetében a 10.000.000.- forintot. 



működését vagy a letelepedés szerinti ország 

joga nem írja elő a közzétételét, a 

működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (orvosi és medikai eszközök 

beszerzése és üzembe helyezése) származó 

nettó árbevételről szóló nyilatkozatot. 

 

P2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol 

több pénzforgalmi számlája van, az összes 

pénzforgalmi számláról) származó, az 

eljárást megindító felhívás feladásának 

napjánál nem korábbi keltezésű egyszerű 

nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

- a vezetett pénzforgalmi számla számát (a 

nyilatkozattétel időpontjában már megszűnt 

pénzforgalmi számlák tekintetében is, ha a 

számla a vizsgált időszakban legalább 1 

hónapig élő számla volt) 

- mióta vezeti ajánlattevő pénzforgalmi 

számlát, 

- ajánlattevő számláján az ajánlattételi 

felhívás feladásától visszafelé számított 24 

hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 

2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja 

szerinti sorbaállítás  

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak.  

a 3. rész esetében az 5.000.000.- forintot. 

 

P2. Bármely számlavezető pénzügyi 

intézménytől származó nyilatkozat szerint 

pénzforgalmi számláján az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 24 hónapban 15 napot 

meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 

25. pontja szerinti sorbaállítás volt. 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 

illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint meghatározott 

követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre 

(P1., P2. pont), elegendő, ha közülük egy 

felel meg.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő csatolja: 

 

M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 

eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított három évben befejezett, 

a közbeszerzés tárgyának megfelelő (az 

eljárást megindító felhívás II.2.1. pontban 

meghatározott orvosi és medikai eszközök - 

1 rész: videó-endoszkópos torony, 2. rész: 

ultrahang berendezés, 3. rész: fényterápiás 

ágy  - szállítása, üzembe helyezése) 

szállításainak ismertetését tartalmazó 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 

 

M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 

megelőző 3 évben teljesített 

1. rész: 

- 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti 

eszközök (az ajánlati felhívás II.2.1. 

pontban meghatározott videó-endoszkópos 

torony) orvosi és medikai eszközök 

szállítására vonatkozó referenciával, 

melyeknek az értéke legalább összesen 

nettó 10.000.000.- forintot; 

2. rész: 



cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése 

szerinti referenciaigazolással. A 

referenciaigazolásoknak egyértelműen kell 

tartalmaznia azokat az adatokat, 

információkat, amelyekből az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés 

megállapítható. 

 

Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak 

legalább az alábbi információkat kell 

tartalmaznia: 

- teljesítés ideje (év, hó), helye; 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

valamint a részéről információt adó személy 

neve, telefonszáma vagy e-mail címe; 

- a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel 

meghatározva, hogy abból az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés 

megállapítható legyen); 

- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e  

 

M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a 

szállítani kívánt típusú termék(ek)re 

vonatkozóan osztályba sorolástól függő 

bármely nemzeti rendszerben akkreditált 

tanúsító szervezettől származó tanúsítvány 

és megfelelőségi nyilatkozat egyszerű 

másolati példányát, mely szerint a 

megajánlott termék 

megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, 

vagy az orvostechnikai eszközökre 

vonatkozó 93/42 EGK 

irányelvben meghatározott 

alapkövetelményeknek. 

- 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti 

eszközök (az ajánlati felhívás II.2.1. 

pontban meghatározott ultrahang 

berendezés) orvosi és medikai eszközök 

szállítására vonatkozó referenciával, 

melyeknek az értéke legalább összesen 

nettó 10.000.000.- forintot; 

3. rész:  

- 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti 

eszközök (az ajánlati felhívás II.2.1. 

pontban meghatározott fényterápiás ágy) 

orvosi és medikai eszközök szállítására 

vonatkozó referenciával, melyeknek az 

értéke legalább összesen nettó 5.000.000.- 

forintot. 

 

M2. Osztályba sorolástól függően a 

megajánlott termékek nem felelnek meg a 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, vagy az 

orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 

EGK irányelvben meghatározott 

alapkövetelményeknek. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem  

  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem  

  



III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

  

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] 

nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 

személyek nevét és képzettségét 

[ ] igen [ ] nem  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint: 

[x] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 



IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 

keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma  

VAGY: 

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 

során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem  

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY 

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  

  

 
Részszempont Súlyszám 

 1. rész:  

1. Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban meghatározva) 60 

2. 

Lehetséges hullámhossz beállítások száma (db-ban meghatározva) 

Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb (a 10 db vagy azon felüli érték is a 

maximum pontszámot kapja)  

5 

3. 

A rendszer lehetővé teszi, hogy egy képernyőn az erezettség kiemelés képe 

és a normál kép vizsgálat közben egyidejűleg látható egymás mellett. 

Kérjük megadni, Igen 10 pont, Nem 1 pont 

15 

4. 

Video-gasztroszkóp flexibilis részének külső átmérője (mm-ben 

meghatározva, max. 9,2 mm) 

Kérjük megadni, kedvezőbb az alacsonyabb 

5 

 2. rész:  

1. Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban meghatározva) 70 

2. 
Digitális adatfeldolgozó csatornák száma, min. 90.000;  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha több 
5 

3. 
Beépített gyári monitor átló irányú mérete (d), min. 19”;  

Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb 
10 

4. Vizsgálati protokoll (Smart exam): a felhasználó által egyedileg 15 



programozható vizsgálati menü (metszetek sorrendje, automatikus 

annotáció, riport generálás),  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha tartalmazza a készülék (Igen 10 pont, Nem 

1 pont) 

5. 

Live compare mode: elmentett vizsgálati képanyag online összehasonlítása 

az aktuális képpel,  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha igen (Igen 10 pont, Nem 1 pont) 

10 

6. 

Fixálható doppler szögkorrekció, legalább 55 vagy 60 fokra, szabadon 

állítható Doppler vonal indítási hely, dönthető doppler nyalábbal 

(intelligens doppler),  

Kérjük megadni, kedvezőbb, ha igen (Igen 10 pont, Nem 1 pont) 

10 

 3. rész:  

1. Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban meghatározva) 70 

2 Minimum 800 db LED fényforrás, megosztva a normál és infravörös 

tartományban.  

Kérjük megadni, kedvezőbb a több 

15 

3 Kezelés során beállítható zene a kezelő által.  

Kérjük megadni, kedvezőbb ha igen (Igen 10 pont, Nem 1 pont) 

15 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] 

nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  



A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2014/03/  (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:   Pénznem:    

A fizetés feltételei és módja: 

 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2014/03/ (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 
(részvételi felhívás esetén) 

Dátum: (év/hó/nap)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):  

[ ] Egyéb:  

[x] Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések 

felbontásának feltételei  

Dátum: 2014/03/ (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Hely: Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Külterület (7151. hrsz) Főépület, Gazdasági 

Hivatal, Üvegtárgyaló  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] 

nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 



A Kbt. 62. § (1) - (4) és (6) – (7) bekezdésében meghatározottak szerint. 

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos 

[ ] igen [x ] nem  

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő 

elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentációt az ajánlatkérő a gazdasági szereplők e-mailben tett igénybejelentését 

követően elektronikus formában - az igénybejelentés során megadott elektronikus 

levelezési címre - e-mail útján megküldve biztosítja, a Kbt. 49. § (5) bekezdésében 

meghatározott módon. Igénybejelentés jelen felhívás A. melléklet II. pontjában 

meghatározott e-mail címen tehető, munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az 

ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig. A dokumentáció igénylése esetén az 

ajánlattevőknek meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az 

eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, 

valamint e-mail címe. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek 

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell.  

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési 

szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 



során adható pontszám alsó és felső határa: 

1-10  

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési 

szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  

Az ajánlati ár bírálati szempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A 

többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki 

mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva.  

Az egyes kívánt műszaki felszereltség, illetve műszaki elvárás meglétének vizsgálata során 

„Kérjük megadni, Igen/Nem” esetén, „Igen” válasz esetén az adott funkcióra 10 pontot kap 

az Ajánlattevő, „Nem” válasz esetén az adott funkcióra 1 pontot kap az Ajánlattevő. 

„Kérjük megadni, kedvezőbb az alacsonyabb” esetén a legkedvezőbb érték 10 pontot kap, 

az attól eltérő ajánlat pontszáma a fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra 

mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva.  „Kérjük megadni, kedvezőbb a nagyobb (több)” 

esetén a legkedvezőbb érték 10 pontot kap, az attól eltérő ajánlat pontszáma az egyenes 

arányosítás módszerével kerül meghatározásra mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva.  

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az 

lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb 

összpontszámot éri el. 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

[x] igen [ ] nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 

megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 

feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  

III.2.2., P1., P2. 

III.2.3., M1., M2., M3. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. 

− Ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: részenként 500.000 Ft, azaz 

ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az 

ajánlattételi határidő lejártáig „Mátrai Gyógyintézet, Gyógyító Régiók eszközbeszerzés – 

ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10035003-01490002-30005606 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni. 

− Átutalás esetén akkor érvényes az ajánlati biztosíték, ha az ajánlatkérő számláján az 

ajánlati biztosíték teljes összege legkésőbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig 

jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. §. (2) bekezdésének megfelelően 

teljesíthető. Az átutalás megtörténtéről szóló eredeti banki igazolást vagy eredeti 

bankgarancia-nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt az ajánlathoz kell mellékelni. 

− Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben 

maradnia. 

− Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. §. (5) bekezdésében foglalt 

rendelkezések szerint fizeti vissza. 

− Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve 



kamat nem illeti meg. 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] 

nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről (Kbt. 76.§), az ajánlatok 

érvényességéről, érvénytelenségéről (Kbt. 74.§), ajánlattevők kizárásáról, vagy a szerződés 

teljesítésére való alkalmatlanságáról, valamint ezek részletes indokáról az Összegezést a 

Kbt. 77.§-a szerint írásban küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatok elbírálásáról 

szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes 

ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő (amennyiben az 

összegzésben megjelölésre kerül ilyen) ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (6) bekezdésében 

rögzítettnek megfelelően a szerződést nem kötheti meg az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezés ajánlattevőknek történő megküldésétől számított tíz napos időtartam lejártáig, 

kivéve a Kbt. 124.§ (8) bekezdésében foglalt esetekben. Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlati 

kötöttség lejártáig köteles a szerződést megkötni a nyertes ajánlattevővel. 

2. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények:  

- Az ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

- Az ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás irányadó kapcsolattartási 

pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

- A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli. 

- Az ajánlatokat 1 példányban papír alapon, továbbá 1 darab, a papír alapon benyújtott 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban elektronikus 

adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani a Kbt. 61. § (1) bekezdésben, valamint az ajánlati 

dokumentációban foglalt formai feltételek szerint. 

- Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni, hogy az ’EREDETI’, 

megjelölést. A borítékra a „Mátrai Gyógyintézet, Gyógyító Régiók, eszközbeszerzés”, 

valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” 

feliratot kell feltüntetni. 

 

3. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 

 

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 

felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, 

valamint az ajánlatának bírálati szempontok szerinti, mennyiségileg értékelhető tartalmi 

elemei. 

 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi 

feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra. 

 



6. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő 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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 

(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 

módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az alkalmasság igazolásának fenti módja során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a 

Kbt. 55. § (6) bekezdésére is, azaz az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más 

szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon 

vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban 

foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő 

ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, 

amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal 

az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem 

térült meg. 

 

7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

8. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

− folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz 

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, 

− az ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlatban 

szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró képviseletre jogosult személyének aláírási 

címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, 

− a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom 

esetén is) 

− a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

− a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

− nyilatkozat azokról a pénzügyi intézményekről, melyeknél folyószámlát vezet, 

megjelölve a vezetett számla számát is (a vizsgált időszakra vonatkozóan a nyilatkozattétel 



időpontjában már megszűnt bankszámlák tekintetében is), továbbá nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a vizsgált időszakban megszüntetett számlákra is kiterjednek a 

pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok. 

- a szállítandó berendezések megnevezését gyártó és típus megadásával és műszaki 

paramétereit az Ajánlati Dokumentációban található, műszaki minimumkövetelményeket 

tartalmazó táblázatok kitöltésével, mely ajánlatok szakmai ajánlatnak minősülnek. 

 

9. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint teljes körűen, korlátozás nélkül 

biztosítja. 

 

10. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó 

értékben. Az ajánlati árnak az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően 

semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés 

igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult. 

 

11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát 

(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás, számlázási rend bemutatását, kijelöli 

azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 

közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

12. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven 

kiállított nyilatkozatnak a magyar fordítását is csatolják be. Ajánlatkérő elfogadja az 

ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is. 

 

13. Amennyiben ajánlattevő valamely, az eljárást megindító felhívásban előírt feltételt 

magyar nyelven rendelkezésre álló, ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, ajánlatában meg kell adnia a 

nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek 

igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik. 

13. A szerződés az SH/6/4 kódszámú ’Gyógyító Régiók’ című pályázat keretében kerül 

megvalósításra. 

14. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján 

megalkotott rendeletek előírásai szerint kell eljárni.  

  

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/02/05 (év/hó/nap) 
 

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 



I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be  

Hivatalos név: 
Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda  

Postai cím: 
Hold utca 21.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1054  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Dr. Daragó Máté  

Telefon: 
+36 302991723  

E-mail: 
mate.darago@darago.hu  

Fax: 
+36 13322533  

Internetcím (URL):  

  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok 

beszerezhetők  

Hivatalos név: 
Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda  

Postai cím: 
Hold utca 21.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1054  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Dr. Daragó Máté  

Telefon: 
+36 302991723   

E-mail: 
mate.darago@darago.hu  

Fax: 
+36 13322533  

Internetcím (URL):  

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket 

kell benyújtani 

Hivatalos név: 

Postai cím: 



Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST 

VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --

-------------  

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése 

szállítási szerződés keretében. 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 33100000-1     

További tárgy(ak) 
33112200-0 

 
    

 

3) MENNYISÉG 

Nagy tudású video-endoszkópos torony 

A részletes műszaki leírást és követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

(adott esetben, csak számokkal) 



Becsült érték áfa nélkül: 25000000  Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -

--------------------- 

  

 RÉSZ SZÁMA 2 ELNEVEZÉS: Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése 

szállítási szerződés keretében. 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 33100000-1     

További tárgy(ak) 
33112200-0 

 
    

 

3) MENNYISÉG 

1 db felső kategóriás ultrahang berendezés radiológiai és kardiológiai alkalmazásra A 

részletes műszaki leírást és követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 19000000  Pénznem: HUF  

VAGY:  



és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -

--------------------- 

RÉSZ SZÁMA 3 ELNEVEZÉS: Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése 

szállítási szerződés keretében. 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító Régiók” című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése szállítási szerződés keretében. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 33100000-1     

További tárgy(ak) 
33112200-0 

 
    

 

3) MENNYISÉG 

1 db teljes test polarizált fényterápiás ágy  

A részletes műszaki leírást és követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:  7000000 Pénznem: HUF  

VAGY: 



és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -

--------------------- 

 

 

 


