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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296216-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Gyöngyös-Mátraháza: Orvosi felszerelések
2015/S 162-296216

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Mátrai Gyógyintézet
AK04972
7151. hrsz.
Címzett: Jancsek Péter
3233 Gyöngyös-Mátraháza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 37574505
E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu
Fax:  +36 37374091
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.magy.eu
További információ a következő címen szerezhető be:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Címzett: dr. Szilvási Dénes, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax:  +36 36784281
Internetcím: www.szilvasiugyved.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Címzett: dr. Szilvási Dénes, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax:  +36 36784281
Internetcím: www.szilvasiugyved.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296216-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:titkarsag.vezeto@magy.eu
www.magy.eu
mailto:duroc1@gmail.com
www.szilvasiugyved.hu
mailto:duroc1@gmail.com
www.szilvasiugyved.hu
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Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Címzett: dr. Szilvási Dénes, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax:  +36 36784281
Internetcím: www.szilvasiugyved.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi szintű költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephelye (7151 hrsz.).
NUTS-kód HU312

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000, 33110000, 33111000, 33111400

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Új

mailto:duroc1@gmail.com
www.szilvasiugyved.hu
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— 1. rész: 1 db Dönthető felvételező átvilágító szerkezet
— 2. rész: 1 db Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és 1 db Leletező munkaállomás és 1 db Mobil
analóg röntgen készülék
a dokumentációban részletezettek szerint.
A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja a dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírásban található.
A meglévő, régi berendezések elszállítása: az elszállítást megelőzően 2 héttel jelezni kell az
ajánlatkérő szerződésben megadott kapcsolattartója részére az elszállítási szándékot, a régi
berendezések elszállítása legkorábban az új röntgen berendezések szállítása előtt 1 héttel
lehetséges.
Próbaüzem minimális időtartama: 7 nap (a teljesítés időtartamába foglaltan).
Az üzembe helyezés (teljesítés) teljesnek tekinthető: a leszállítást és beszerelést követő
próbaüzem (és a próbaüzem időtartama alatt elvégzett oktatások) és a legalább 15 %-os energia megtakarítást
igazoló mérések lefolytatását és ezek dokumentálását, valamint a régi berendezések dokumentált selejtezését,
leszerelését és dokumentált elszállítását követően.
Elvárás az új berendezés a régi berendezéshez viszonyított, 1 vizsgálatra vetített, minimum 15 %-os energia-
megtakarítás kimutatása.
Elvárás a minimum 15 %-os energia-felhasználás csökkentésének kimutatása 24 órás üzemidő alatt.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséges a szakszerű telepítéshez és üzembe helyezéshez elengedhetetlenül
szükséges járulékos szakipari munkák elvégzése.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
Ahol ajánlatkérő az ajánlat(tétel)i felhívásban, dokumentációban, a dokumentáció részét képező műszaki
leírásban, terv(ek)ben, tervdokumentáció(k)ban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást alkalmaz, úgy az csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést
fogad el.
Jelen pontban taglalt előírás a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő által készített és készíttetett, a
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és bocsátandó, valamennyi dokumentumra
[ajánlat(tétel)i felhívás, dokumentáció, a dokumentáció részét képező műszaki leírás, stb.] vonatkozik.
Becsült érték áfa nélkül: 124 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Szállítási szerződés
1) Rövid meghatározás

Dönthető felvételező átvilágító szerkezet.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
1 db.
Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja a dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírásban található.

Rész száma: 2
Elnevezés: Szállítási szerződés
1) Rövid meghatározás

Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és Leletező munkaállomás és Mobil analóg röntgen készülék.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
3 db.
Becsült érték áfa nélkül: 44 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja a dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírásban található.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Ajánlattevőnek felróható okból bekövetkező késedelem esetén az Ajánlatkérő 15 000 HUF
összegű késedelmi kötbért köt ki késedelmes naponként részenként. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
300 000 HUF részenként. Amennyiben a fizetendő kötbér összege részenként meghaladja a késedelmi kötbér
maximumát, az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül- a szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, melyért az Ajánlattevő felelős,
meghiúsul, az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 25 %- a mértékű meghiúsulási kötbért köt ki az
Ajánlatkérő részenként.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőt a szerződés teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétel napja)
időpontjától 60 hónap jótállási kötelezettség terheli részenként.
Hibás teljesítési kötbér (szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítéka): Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, köteles a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett ne.
szállítási díj 5 %-ának megfelelő mértékű napi (naptári)- de maximum a ne. szállítási díj 50 %- a- kötbért fizetni
az Ajánlatkérő részére részenként. Amennyiben az Ajánlattevő a hibát 10 naptári napon belül nem javítja ki, úgy
az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
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Szállítói előleg biztosíték a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint, továbbá a
dokumentációban részletezettek és a Kbt. (126. § (6) bekezdés b) pontja), valamint a Ptk. szerint.
Szállítói előleg biztosíték érvényességi ideje: A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot
legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjának rendelkezésére kell bocsátania és a
(vég)számla benyújtásának napjáig érvényességét fenn kell tartania.
A szállítói előleggel összefüggésben felhívja az Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét jelen felhívás III.1.2)a)
pontjában foglaltakra.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen AF- sal induló közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott. Támogatásra vonatkozó
információk:
— támogatás azonosítója: KEOP-5.6.0./E „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása”.
— támogatásra vonatkozó jogszabály: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
— támogatás intenzitása: 100 %.
— finanszírozás módja: Szállítói. Azonban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. §- a értelmében, amennyiben
az utolsó szállítói finanszírozású számlát- ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is- tartalmazó
kifizetési igénylés benyújtására 31.10.2015. napjáig nem kerül sor, úgy 31.10.2015. napját követően kizárólag
utófinanszírozású számla nyújtható be.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
— Kbt.
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
— Art..
Konkrét fizetési feltételek:
a) A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §- a értelmében Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben biztosítja a szállító (nyertes ajánlattevő) részére a szerződés elszámolható
összege 30 %- ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
A biztosítéknyújtás vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő kiköti a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10
%- a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték- nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság
vagy nonprofit szervezet ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50
%- os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %- os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet
által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói
előleg biztosítékaként.
Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr
ellenőrzéséhez kötheti.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a nyertes ajánlattevő közvetlenül a közreműködő
szervezettől igényelheti az Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5
napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg- igénylést
az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az Ajánlatkérő köteles a nyertes ajánlattevő által megküldött
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előleg- számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére
megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
Az előleg a (vég)számlában kerül elszámolásra.
A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.
b) Ajánlatkérő (Megrendelő) a teljesítés ellenértékét (szállítási díjat) a nyertes ajánlattevő (Szállító) által
kiállított, a Megrendelő által leigazolt számla kézhezvételét követően 30 napon belül a Kbt. 130. § (1), (4)
és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdései, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti
ki. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a Szállító fizetési felszólítása vagy számlája szerződő
hatóság (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében Megrendelő) általi kézhezvételének időpontja, vagy
a Megrendelővel szerződő fél fizetési felszólításának vagy számlájának Megrendelő általi kézhezvétele a
Megrendelővel szerződő fél teljesítését (az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte, a pénztartozás
teljesítési határideje nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
teljesítés napját követő harminc napot.
c) Ajánlatkérő előírja, hogy
— a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
— a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti.
d) Ajánlatkérő részszámla benyújtására a dokumentáció részét képező szerződés tervezet szerint nem biztosít
lehetőséget.
e) A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződés tervezet
tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Együttes (közös) ajánlattétel esetén a vezető céget
meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell
jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös
ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést az ajánlathoz csatolni kell. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A megajánlott eszközöknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak,
illetve rendelkeznie kell az alábbiakkal:
— bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékűvel.
A fenti tanúsítványok meglétét kizárólag a nyertes ajánlattevőnek szükséges a szerződés megkötésekor
igazolnia.

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 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) bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn, illetve az eljárásban nem lehet
ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §- a, 4- 8. §-
a, 10. §- a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)- (2) bekezdésének a hatálya alá.
A benyújtandó igazolások keltezése a jelen felhívás feladásánál nem lehet régebbi.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014. május 16. napján
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56- 57.
§- ában, valamint 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- 3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 1.6.2012-
jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. a) Saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, elmúlt utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának-
kiegészítő mellékletek nélküli- benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges (azzal összefüggésben, hogy a kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető- e, az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell).
[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
b) Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
(1. rész: Dönthető felvételező átvilágító szerkezet 2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és/
vagy Leletező munkaállomás és/vagy Mobil analóg röntgen készülék szállítása) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
c) Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett egyéb nyilatkozattal,
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)
bekezdésében foglaltakra.
P/2. a) Az előző utolsó három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi
adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
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mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
b) Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett egyéb nyilatkozattal, vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)
bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)- (6) bekezdéseiben foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt utolsó három lezárt
üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
A P/1. b) pont esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát e
pont vonatkozásában megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész: Dönthető
felvételező átvilágító szerkezet 2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és/vagy Leletező
munkaállomás és/vagy Mobil analóg röntgen készülék szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a(z) 1. rész: 60 000 000 HUF, 2. rész: 28 000 000 HUF
értéket.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész:
Dönthető felvételező átvilágító szerkezet 2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és/vagy Leletező
munkaállomás és/vagy Mobil analóg röntgen készülék szállítása) származó- általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem éri el összesen
a(z) 1. rész: 60 000 000 HUF, 2. rész: 28 000 000 HUF értéket. Amennyiben az ajánlattevő 3 évnél rövidebb
ideje működő gazdasági szereplő, úgy alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (1. rész: Dönthető felvételező
átvilágító szerkezet 2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal és/vagy Leletező munkaállomás és/
vagy Mobil analóg röntgen készülék szállítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
nem éri el a működési ideje vonatkozásában összesen a(z) 1. rész: 60 000 000 HUF, 2. rész: 28 000 000 HUF
értéket. Amennyiben az ajánlattevő több, vagy mindegyik részre tesz ajánlatot, úgy az adott részekre vonatkozó
előírások összeadódnak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításainak táblázatszerű ismertetésével (teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél neve/
székhelye/elérhetősége, szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt- e), továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)- (2) bekezdése
szerint kiállított, az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt igazoló referencia- igazolások, nyilatkozatok
eredetben vagy egyszerű másolatban.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (5)- (6) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 129. § (7)
bekezdésében, továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított
megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen
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1. rész: legalább 1 db új, legalább nettó 40 000 000 HUF összegű, Dönthető felvételező átvilágító szerkezet
szállítását magában foglaló, előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített (pozitív) referenciával.
2. rész: legalább 1 db új, legalább összesen nettó 28 000 000 HUF összegű, Röntgen asztal mellkas
felvételi állvánnyal és Leletező munkaállomás és Mobil analóg röntgen készülék szállítását magában foglaló,
előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített (pozitív) referenciával. A 2. rész esetében a Röntgen
asztal mellkas felvételi állvánnyal és Leletező munkaállomás és Mobil analóg röntgen készülék szállításra
vonatkozó referencia igazolható több szerződéssel is, viszont a szerződések összesített ellenértékének kell
elérnie a legalább ne. 28 000 000 HUF összeget.
Amennyiben az ajánlattevő több, vagy mindegyik részre tesz ajánlatot, úgy az adott részekre vonatkozó
előírásoknak kell az ajánlattevőnek megfelelnie.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

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

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

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.10.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 38 100 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti,
elérheti (az érdekelt gazdasági szereplő e- mail útján jelzett igénye- melyben megadja az ajánlattevő nevét,
székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri- esetén
elektronikusan megküldésre kerül). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti
szervezet köteles az ajánlatkérő által alább meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A dokumentáció ellenértékét (bruttó: 38 100 HUF) a Szilvási Ügyvédi Iroda 12033007-01247140-00100008
számú számlaszámára történő átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig.
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A dokumentáció ellenértékének nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi megfizetése a szerződés hatályba
lépésének a feltétele. Az átutaláson az alábbi megjegyzésnek kell szerepelnie a közlemény rovatban:
„Mágy- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015- dokumentáció ellenértéke”.
A dokumentáció igénylése és átvétele, illetve elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
másra át nem ruházható és nem publikálható.
Amennyiben ugyanaz az ajánlattevő tesz mindegyik részre nyertes ajánlatot, úgy elegendő a dokumentáció
ellenértékét (br. 38100 HUF) a fentiek szerint egy alkalommal megfizetni.
Amennyiben egy ajánlattevő kizárólag az egyik részre tesz nyertes ajánlatot, úgy a dokumentáció ellenértékét a
fentiek szerint kell megfizetni azzal, hogy a dokumentáció ellenértéke részenként br. 38 100 HUF.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.10.2015 - 10:00

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

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.10.2015 - 10:00
Hely:
Szilvási Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)- (4), (6)- (7) bekezdéseiben
meghatározottak szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0. „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást
célzó beszerzésének támogatása”.

VI.3) További információk
1. Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem ír elő.
2. Ajánlattevőknek az ajánlat kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, feltételeket is,
amelyeket a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak.
3. Az AF- ban és/vagy az AD- ban (és annak mellékleteiben) esetlegesen szereplő, a közbeszerzés
tárgyának, vagy az alkalmasság körében előírt tanúsítványnak egyértelmű és közérthető meghatározása miatt
szükségessé váló meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve megnevezés csak a beszerzési tárgy(ak) jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést
fogad el.
4. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem tart.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesség esetén is nyilatkozatot kell tenni):
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
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— az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) vonatkozásában (nemlegesség esetén is):
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
— az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának, vagy aláírás- mintájának eredeti, vagy egyszerű
másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén aláírás bejelentő is elégséges). Ha a cégjegyzésre jogosult és az
ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányának egyszerű másolata. A fentiekkel összefüggésben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a
csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van- e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált- és így a
cégokmányokban nem szereplő- változásbejegyzési kérelme.
7. Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak
szerint (a Kbt. 60. § (3) bekezdése esetén eredeti aláírt formában).
8. Az ajánlati árat (szállítási díjat) nettó Ft + törvényes ÁFA bontásban kell megadni részenként.
Az ajánlati ár (szállítási díj) tartalmazza a beszerzendő eszközök vonatkozásában a műszaki csatlakozások
kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást- telepítést,
beüzemelést- beszabályozást, próbaüzemeltetést, az üzemeltető képviselőinek betanítását, magyar nyelvű
használati utasítások rendelkezésre bocsátását és az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetések
elvégzését.
Az ajánlati árra vonatkozó további részleteket a dokumentáció tartalmazza.
9. Formai követelmények:
— Az ajánlat 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 oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 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. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges;
— Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
— Az ajánlatot 1 példányban (1 eredeti) kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
A tartalomjegyzék után kötelező a dokumentációban mellékelt felolvasó lap becsatolása.
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell a TELJES ajánlatát (nem kizárólag a beárazott tételes költségvetést) CD/
DVD- n 1 példányban, melyen jelszó nélkül megnyithatóan kizárólag pdf formátumban kerülhetnek rögzítésre az
ajánlat dokumentumai az eredeti papír alapú ajánlattal maradéktalanul megegyezően. Ezzel összefüggésben az
ajánlattevőnek a dokumentációban foglaltak szerint nyilatkoznia is kell!
11. A papír alapon benyújtott és az elektronikus példányok közötti esetleges ellentmondás esetén az
Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott példányt tekinti irányadónak.
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12. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köthet szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatra a fedezet rendelkezésre áll
és az összegezésben az ajánlatkérő azt megjelöli.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
14. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve
ha az eljárásban kiegészítő tájékoztatást adott az ajánlatkérő, úgy a kiegészítő tájékoztatásban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §- ában foglaltaknak megfelelően biztosít hiánypótlási lehetőséget. Az ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárás tárgyának
megvalósításához támogatás iránti igényt fog benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont,
124. § (9) bekezdés].
17. Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés akkor lép hatályba (felfüggesztő feltétel), amennyiben az Ajánlatkérő támogatásra irányuló
igénye elfogadásra és a támogatásra vonatkozó okirat aláírásra kerül.
A jelen felhívás II.3.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés hatálybalépésének
időpontjától kezdődik és legkésőbb 2015. december 15. napjáig tart.
Amennyiben 2015. október 16. napjáig a támogatásra vonatkozó okirat nem lép hatályba, úgy az Ajánlatkérő
mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól.
18. Az ajánlattevő a Kbt. 80. §- a értelmében az ajánlatában, valamint a Kbt. 69- 70. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, úgy arról az ajánlattevőnek a fentiek szerint külön
kell nyilatkoznia (és abban meghatároznia az ajánlat üzleti titoknak minősülő részeit az ajánlat oldalszámának
megjelölésével). Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy ha az ajánlata nem
tartalmaz üzleti titkot.
Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során észleli, hogy az ajánlattevő túlterjeszkedett a fenti törvényi
lehetőségeken, hiánypótlásban rendeli el az üzleti titok köre megjelölésének javítását.
19. Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt. 24. §- a tartalmazza. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek,
a 10 % feletti alvállalkozónak, illetve az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek,
kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §- ában
meghatározott összeférhetetlenségi okok.
20. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit. Ezzel összefüggésben
felhívja az ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében
foglaltakra.
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21. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia,
árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák
tekintetében a teljesítési időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot az ajánlatba csatolni szükséges közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé. Bármely okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok,
információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
22. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként igazolás/nyilatkozat mintákat készített. A mellékelt
igazolás/nyilatkozat stb. mintákat az ajánlattevőknek minden esetben értelemszerű tartalommal kitöltve-
maradéktalanul kell az ajánlatuk részeként benyújtani!
Amennyiben az ajánlattevő nem a mellékelt igazolás/nyilatkozat stb. mintákat alkalmazza, úgy az ajánlattevő
által becsatolt igazolásoknak/nyilatkozatoknak stb. a minták által előírt minimális tartalmi elemeket tartalmazniuk
kell!
23. Irányadó idő: Az AF- ban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
24. Jelen AF- ban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 16/2012. (II. 16) Korm. rendelet az
irányadóak.
25. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség
időtartamán belül.
26. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés) átadását, illetve
megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli összegezés átadását, illetve
megküldését követő 30 napon belül.
27. Jelen felhívás III.2.2.) és III.2.3.) pontjában 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),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.
28. Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű- legalább- ajánlattevő általi felelős fordításban csatolandók. A
lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell
ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen
nyelvű eredeti iratok tartalmával.”
29. A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésének rendelkezése
alapján- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
30. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
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31. Ajánlattevők szakmai ajánlatukat a dokumentációban (illetve annak részét képező „Műszaki leírás,
költségvetés”- ben) foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező „Műszaki leírás, költségvetés”
hiánytalan és változtatásmentes kitöltésével és beárazásával adják meg.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a 2. részre (is) tesznek ajánlatot, úgy a 2.
részhez tartozó valamennyi eszközre szükséges ajánlatot tenni a „Műszaki leírás, költségvetés” hiánytalan és
változtatásmentes kitöltésével és beárazásával.
32. A közbeszerzési eljárás során, egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra
felhasznált készülék nem ajánlható meg.
33. Kbt. 71. § (3) bekezdés a) pontja szerinti információk.
Részszempontok:
1. Ellenszolgáltatás mértéke.
2. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások, az alábbi alszempontok szerint.
1. rész: Dönthető felvételező átvilágító szerkezet:
a) Digitális Tomoszintézissel bővíthetőség
2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal:
b) Álló finomrács digitális rácsvonal elnyomási szoftver megléte
c) A detektor és a képbegyűjtő program gyártójának azonossága
34. Kbt. 71. § (3) bekezdés b) pontja szerinti információk.
Súlyszámok:
1. Ellenszolgáltatás mértéke: 1. rész: 114; 2. rész: 46
2. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások: 1. rész: 50; 2. rész: 20
1. rész: Dönthető felvételező átvilágító szerkezet:
a) Digitális Tomoszintézissel bővíthetőség: 50
2. rész: Röntgen asztal mellkas felvételi állvánnyal:
b) Álló finomrács digitális rácsvonal elnyomási szoftver megléte: 10
c) A detektor és a képbegyűjtő program gyártójának azonossága: 10
35. Kbt. 71. § (3) bekezdés c) pontja szerinti információk.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa.
1. Ellenszolgáltatás mértéke: 1- 10 pont.
2. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások: 1- 10 pont.
36. A Kbt. 71. § (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerek részletes ismertetése a dokumentációban
található.
37. A Kbt. 71. § (7) bekezdése szerinti legkedvezőbb szintre, valamint a minimális elvárásra vonatkozó
részletes információkat a dokumentáció tartalmazza.
38. Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el,
nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
17.8.2015
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