
Budapest'Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képviselo-testü|etének
Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi B izottsága

ELŐTERJEsZTÉS
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015.

2" /.
.... sz. napirend
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Táľgy: Javaslat a ,,Jőzsefváľosi Egészségügyi Szolgá|at komplex fejlesztése keľetében eszközbeszerzés
száIlítási szeľződés keretében a KMOP-4.3.f|A-|3-2013-0001 azonosító számú pľojekt soľán'' táľgyrĺ
kozbeszerzési elj áľás megind ításá ľa

Előterjesĺő: dr. Vitályos Fanny, kabinetvezető-helyettes
Készítette: Polgármesteri Kabinet
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A d ö ntés e l fo gadásáh o z e gy szerú szav azattobbs é g s züks é ges.
Melléklet: 1. sz. melléklet: bírá|óbizottságijegyzőkonyv és egyénibírálati lapok

2. sz. mellék|et: aián|attételi felhívás és dokumentáció

Tisztelt Y ár osgazdáIkodási és Pénzü gyi Bizottsá g!

I. Tényá|lás és a döntés tartalmá,nak ľészletes ismertetése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynokség 2013. június l4-én kieme|t projekt felhívást teÍtkozzéKM)P-4.3.2lA-13
kódszámon a ,,Kcizép-Magyarországi operatív Program - Egészségtigyi szo|gá|Íatások, járóbeteg-szakellátás
fejlesztése '' címmel.

A Képviselő-testüIet a 25812013, (vI.27') számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség źt|ta|kiirt KMOP-4.3.2/A-13 kódszám.Úpá|yázaton indul, az Aurorautcai rendelőintézetfelújítá-
sával a magasabb szintű egészségi.igyi ellátás megteremtése céljából.
Az onkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 o00 Ft elszámolható
összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogatő képviseletében eljáró ESZA Társada|mi
Szol gáltató Nonpľofi t Kft-vel, mint kozreműködő szervezettel.

A projekthez kapcsolódó orvosi eszközok beszerzésének nettó becsĹi|t értéke összesen: 32 053 000 Ft.

A projektmenedzser szervezet összeállította a fenti témakörben a kozbeszerzési eljáľás műszaki leírását,
dokumentáció tervezetét.

Ajánlattevő feladata az a|ábbi orvosi eszközök |eszá||ítása, i'izembe helyezése, egyes esetekben az eszközök
haszná|atának betanítása: analóg röntgenfelvételi berendezés đigita|izálása direkt digitáIis detektorral, PACS
szerver upgrade l db; nőgyógyászati vizsgáió székZdb;' muszeraszta| 4db; orvosi székffdb; mĺiszermosó
kád Zdb; vizsgá|óágy l4db; gyógyszerszekľény Zdb; keze|ő-fektető ágy fdb; masszázságy Zdb; infűziós á'gy
6db; baby doppler 1db; terheléses EKG készülék 1db; EKG Holter 2db; mikoszkóp fdb; dermatoszkóp 3db;
ultrahang gép 1db; nyiľokmasszázs készülék 1db; vállmozgatógép ldb.

A Bíráló Bizottság 20l5. május 18-án tartott ü|ése keretébentárgya|ta ezen közbeszerzési ügyet, és aBizotÍ'-
ság javasolta a Kbt. Harmadik Rész szerinti, nemzeti eljáľásrend szerinti nyiit eljárás megindítását, Aze|ó-
teľjesztés 1. sz. mellékletét képezi az ti|ésről készu|tjegyzőkönyv és az egyéni bírálati |apok.

A Bíráló Bizottság 20l5.május 18-án taltott ülésén véleményezte a kozbeszerzési e|járás dokumentumait és
megáIlapításaik (l. sz. melléklet) az alábbiak:

1. A Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti értékhatárt elérő értékű) szerinti
nyí|t közbeszerzési e|jáľás (Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja s':erinti eljárás) a|ka|mazását.

2. A Bíráló Bizottság megszayazta és elfogadta az e|járást megindító felhívást és dokumentációt.





3. A Bíľáló Bizottság megszayazta a felhívás, dokumentácio tervezetét, javaso|ja e|fogadásra a döntés-
hozónak.

il. A beteľjesztés indoka

Tekintettel a becsült értékre az orvosi eszközök beszerzéséhezkozbeszerzési eljárás lefo|ytatása szükséges.
A Polgármesteri Kabinet és a Józsefuárosi EgészségĹigyi Szolgálat összeállította aközbeszerzési dokumen-
táció míiszaki leírását, az EuProcure Consult Kozbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kťt., mint a projekt
soľĺin lĺözrcműlĺödő |<özbeszerzési tanĺícsadó pedig az eljárĺíst indító felhívás és dokumentáció tęrvezetét.

III. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása

Az Aurőra pľojekt keretében vállalt kötelezettség teljesítése érdekében a Bizottság dönt a kozbeszerzési
eljárás megindításáról és elfogadja az eljárást megindító felhívást és ajánlattételi dokumentációt.

A döntés cé|ja a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító számű projektben vállalt kötelezettségek teljesíté-
se. A beszerzés fedezete az europai uniós támogatás (nettó 32053 000 FĐ és a 2015. évi kĺiltségvetésben
1 1605 címen rendelkezésre áll'

III. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testtilet és Szervei Szeľvezeti és Mrĺködési Szabá|yzatáról szóló 3612014'
(XI.06.) cinkormányzati rendelet 7. melléklet l.1. pont 1.1.3. alpontján alapul, me|y szerint aYárosgazdá|-
kodási és Pénzügyi Bizottság dont közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapítá-
s áró l, beszerzés i ü gye kbe n az er edmény megáll ap ítás ár ő|.

K ére m az a|ábbi h atár o zati j av as l at e l fo gad ás át.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,József^lárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése
keretében eszközbeszerzés szál|ítási szeľződés keretében a KMOP-4'3.2lA-|3-f013-0001 azonosító számú
projekt Során'' tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekľől sző|o 2011. évi CVIII. törvényben fog|alt nemzeti eljárásľend szerinti nyílt köz-
beszerzési eljárást folytat le.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. május f7 '

2. elfogadja aze|óterjesztés2, számú mellékletét képező ajánlattéte|i felhívást és dokumentációt

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|5. máius 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet' EuPľocure Consu|t Közbeszerzési
Tanácsadó és Szo|gáltató Kťť.

A Iakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|óÍerjesztés e|őkészítőjénekjavaslata akozzéÍétel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2015' május 1 8.
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dr. Vitályos Fanny
kabi netvezető-helyettes
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BIRALO BIZOTTSAGI
JEGYzóKoľvv

1' Ajánlatkérő: Józsefuáľosi onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A kiĺzbeszerzés táľgya: ,Jlízsefuárosi EgészségiÍgyÍ Szolgi1lat kompłex fejlesztéx
keretében eszkőzbeszerués száIlĺftősl. szerződés kerctében a RMOP- 4.3.2/A-73-2o73-ooo1
azonosító számú prc1bkt során,, tárgyú, Kbt' Harmadik Rész (nemzeti értékhatáft elérő értékű)
szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás (Kbt. 121. 5 (1) bekezdés b) pontja szerinti e|járás) során a fe|hívás
és dokumentáció tervezetének vé|eményezése.

3' Időpont: 2015' május 18. 10.00

4. A jegyzőkönyv felvételekoľ je|enlévö személyek: a|ulírctt BB tagok

1') A B|ra|ó Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti éftékhataft e|érő értékű) szerinti
nyí|t közbeszezési e|járás (Kbt. 121' 5 (1) bekezdés b) pontja szerinti e|járás) a|ka|mazását.

2') A Bíráló Bizottság megszavazta és e|fogadta az e|járást megindíto felhĺvást és dokumentációt.

3.) A BÍra|ó Bizottság megszavazta feĺhívás, dokumentáció tervezetét javaso|om e|fogadásra a
dontéshozónak'

Mellék|etl
1. Egyéni bírálati |apok
2' osszeférhetet|enségi és titoktartási nyĺ|atkozatok

Kmf.

Bíľá|ó Bizottság tagjai :





EGYENI BIRALATI LAP

.)ózsefuárosi Egészségĺigyi gzolgálat komplex fejtesztése kerctében eszktizbeszerzés
szállítási szenődés keretében a KIttoP. 4,3,2/A-t3-2ol3.ooot azonosĺtó szińmĺj projekt
során,,tárgyú, Kbt. Harmadik Rész (nemzeti értékhataľt e|érő értékíj) szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás
(Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja szerĺnti eljárás) során a fe|hívás és dokumentáció tervezetének
vé|eményezése.

Ajánlatkéľő neve: Józsefváľosi önkormänyzat(lo82 Budapest, Baross u.63.67.)

Bíráĺó Bizottság tagja:

1') Egyetértek az e|őterjesztésse|' Javas|om megszavazni és eĺfogadni a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti
éftékhatáľt e|érő értékĺĺ) szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás (Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja
szeri n ti e|já rás) meg i nd íto fe| h Ívását és dokumentációját'

Budapest 2015' május 18.

...,, ĺ:!, :,ľli: ł :,!,' ..''l,i,.. l: yť. ;: : -.i --
A|áírás





EGYÉHI gÍRÁLAľr LAp

,Jł1zsefuárosi EgészsegĺiigyÍ 5zolgálat komplex fejlesrtése kerctében eszktizbeszeaés
szállítiłsi szerződés keretében a KMQP- 4,3,2/A-l3-2oB.aoo7 azonosítĺi számú pľojekt
solán,,tárgyĺú, Kbt. Harmadik Rész (nemzeti éľtékhatárt elérő értékű) szerinti nyílt kozbeszerzési e|járás
(Kbt. 121. 5 (1) bekezdés b) pontja szerinti e|járás) során a fe|hívás és dokumentáció tervezetének
véleményezése.

Aján|atkéÉ neve: Józsefuáľosiönkoľmányzat (1os2 Budapest, Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság tagja: il=e €*t l*ĄĄJ( C: ĺ Ł2 <s

1') Egyetéĺtek az e|őterjesztéssel. Javaslom megszavaznĺ és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti
éľtékhatan eÉrő éltékíj) szerint| nyílt kozbeszeęési e|járás (Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) ponťja
szerĺnti eljá rás) megi nd íŁo fe| h ĺvésát és dokumentációját.

Budapest, 2015' május 18.

,łłł/./ )-{.. /1,,, I -..-
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Aláírás





EGYEĺi|I BIRALATI LAP

,)ózsefuárusi EgészsqlĺigyÍ SzolgáIat komplex fejłesztěse kerctében eszközbeszerzés
szltllítási szeruődés kerctében a KMaP- 4,3,2/A-73-2o73-ooo7 azonosíaí számú projekt
sarán,,ťÁrgyú, Kbt' Harmadik Rész (nemzeti értéĺ<határt elérő értékű) szerinti nyí|t kozbeszeľzési eĺjárás
(Kbt' i21. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás) során a fe|hívás és dokumentáció teĺvezetének
véleményezése.

Aján|atkérő neye: Jóusefuáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67')

Bírá|ó Bizottság tagja:
tlr

Gecu }L € il'd cst"{ íl^-/De

1.) Egyetértek az e|őterjesztéssel. ]avas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti
éftékhatáft elérő éľtékű) szerinti nvílt kozbeszeruési eljárás (Kbt' 121. s (1) bekezdés b) pontja
szerintĺ e|járás) megi ndĺto fe|h ívásat és dokumentacióját'

Budapest, 2015. május 18.
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BUDAPEsľ rővÁnos vIII. xeRÜler rózsrrvÁRosl oľxonuÁNYzAT

1082 BuDAPEsr, BARoss u.63-67.

arÁľuľľÉľru relnÍvÁs És ooxulĺenľÁcró

A
rózsrrvÁRosl eeÉszsÉeÜcvr szolcÁlłT KoMPLEx FEJLEszľÉse xeRerÉeeľ
eszxozs esze nzÉs szÁu.ÍĺÁsl szERzőoÉs reReľÉ ge N A KMoP. 4.3.2 l A.13-

2o13-ooo1 AzoNositő szi,'uÚ pRorexr soRÁľ-

slľevezÉsÚ ľeMzerr ruÁnÁsREND ľYÍlľ rozgeszenzÉsr euÁnÁsľoz

2015.



ALAPINFoRMÁCIóK A KözBEszERzÉsI ELJÁRÁSRóL

Az Aján|atkérő, Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat nevében
ezenňe| fe|kérem, hogy a Kozbeszerzés Értesítőben rÉ- /2015. számon közzétett
eljárást megĺndító felhívás, valamint a dokumentációban leítak szerint tegye meg
ajánlatát a je|en kozbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megvalósítására.

Ajá nlatkérő re" vgnatkozó i nform.Éciók :
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
1OB2 BUDAPEST, BAROSS U.63-67.
Telefon : 06- 1-459 -2I-23
Fax: 06-1-313-66-96
E-mail : ballakata@iozsefvaros. hu

H ivata Ios közbesze rzési ta nácsadó/Lebonvo| ító e|érhetőséq e :

EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. tit5.I/2
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 70t
Email : eupconsult@eupconsult. hu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerintĺ nyí|t e|járás. A nyí|t e|járás o|yan, egy
szakaszbó| á||ó közbeszerzési eljárás, ameIyben minden érdekelt gazdasági szerep|ő
ajánlatot tehet.

E|járás nye|ve:
Je|en közbeszerzési eljárás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem
magyar nyeIven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|taIi fe|elős fordítását is
elfogadja.

Az e|iárás tárgva:
Józsefuárosi Egészségügyi SzoIgá|at komplex fejIesztése keretében eszközbeszerzés
szá|lítási szerződés keretében a KMOP- 4.3,2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt
során

A szerződés időtartama :

A szerződés te|jesítésének határideje: 2015' augusztus 31.

Eovéb rendeIkezések:
Amennyiben az aján|attételi fe|hívás és je|en dokumentáció között e|lentmondás merÜ|
fö|, úgy az aján|attéte|i fe|híVásban közö|teket ke|| mérvadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merÜ|ő, az aján|attéte|i fe|hívásban és jelen dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| sző|ő }oĹL. évi CVIII. törvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

2. o|da|, összesen: 82



1.
AJAN LATTETELI FE LHIVAS

3. mellék|et 92/2o11. (xil. 3o.) NFM rendelethez
KözBEszERzÉsI É nľesÍľő
A Közbeszerzési Hatóság Hivata|os Lapja
ELJÁRÁsT MEGINDÍIó relnÍvÁs
A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
XÁľubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgá Itatási koncesszió
I. szAKAsz: AJÁNLArxÉnő
I.1) Név, cím és kapcso|attartási pont(ok)
Hivatalos név: Józsefvárosi önkormányzat
Postai cím: Baross utca 63-67,
Város/Község : Budapest
Postai irányítószám: 1082
ország: Magyarország
Ka pcsoIatta rtási pont(ok) :

Címzett: dr. Bal|a Kata|ĺn
Telefon: 06 14592123
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu
Fax: 06 13136696
Az aján|atkérő álta|ános címe (URL): www.jozsefuaros.hu
A fe|haszná|ói olda| címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcso|attartási pont(ok)
xEgyéb (tö|tse ki az A.I me|lék|etet)
A dokumentáció és a kiegészítő ĺratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent em|ített kapcso|attartási pont(ok)
xEgyéb (to|tse ki az A.II me||ékletet)
Az aján|atokat vagy részvéte|ije|entkezéseket a következő címre ke|| benyújtani:
A fent em|ített kapcso|attartási pont(ok)
xEgyéb (tö|tse ki az A'III me|lék|etet)
I.2.) Az aján|atkérő típusa
Központi szintű
KözszoIgá|tató

xReg ioná|is/heIyi szi ntű
Támogatott szervezet IKbt. 6. s (1) bekezdés 9) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3. 1) Klasszikus aján|atkérők
xÁtta lá nos közszoIgá ltatások
Lakásszolgá|tatás és kozösségi rekreáció
HonvédeIem
Szociá|is védeIem
Közrend és biztonság
Szabadidő, ku|túra és va||ás
KörnyezetvédeIem
oktatás

3' o|da|, összesen: 82



Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
EgészségÜgy

I. 3. 2) Közszo|gá|tató aján|atkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szá||ítása és elosztása
Vasúti szo|gá|tatások
Villamos energia
Városi vasúti, vi||amos-, tro|ibusz- és autóbusz szo|gáltatások
Fo|dgáz és kőo|aj fe|tárása és kiterme|ése
Kikotői tevékenységek
Szén és más sziĺárd tÜze|őanyag fe|tárása és kiterme|ése
Repü |őtéri tevékenységek
Yiz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgá|tatások

I. 4.) Beszerzés más aján|atkérők nevében
Az aján|atkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen vá|asz esetén, ezekre az aján|atkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
me||ék|etben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A szERzőDÉs rÁncvł
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt e|nevezés:
,,Jőzsefvárosi Egészségügyi SzoIgá|at kompIex fejIesztése keretében eszközbeszerzés
szál|ítási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-73-2013-0001 azonosító számú projekt
során,,
II.1'2) Aszerződés típusa és a te|jesítés helye (Csak azt a kategóriát vá|assza - építési
beruházás, árubeszerzés vagy szo|gá|tatás megrende|és -, amelyik leginkább megfe|e| a
szerződés Vagy a kozbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kiviteIezés
Kivite|ezés, bármi|yen eszközze|, módon, az aján|atkérő á|ta| meghatározott
követelményeknek megfeIe|ően
X Árubeszerzés
AdásvéteI
Lízing
Bér|et
RészIetvétel
Ezek kombinációja
SzoI gá |tatás meg rende|és
Szolgá|tatási kategória száma :

(az I-27. szo|gá|tatási kategóriákat |ásd a Kbt. 3. és 4. me||ék|etében)
Építési koncesszió
SzoIgáttatási koncesszió

A teljesítés he|ye:
1084 Budapest, Auróra u.22-28, HRSZ: 35037
NUTs-kód: HU101
II.1.3) Kozbeszerzésre, keretmegá||apodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
xA hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegá||apodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) |étrehozására ĺrányul

II. 1.4) Keretmegá| |apodásra vonatkozó ĺnformációk (adott esetben)
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Keretmegá lIapodás több ajá nIattevőveI
A tervezett keretmegál|apodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegá|lapodás egy aján Iattevővel

A keretmegál|apodás időtartama : Időtartam év(ek)ben : Vagy hónap(ok)ban :

Indoko|ás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegá||apodás időtartama meghaladja a
négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmeqá||apodás teljes időtartamára vonatkozó becsü|t
összértéke (csak számokka|)
Becsü|t érték áfa né|kÜ|: Pénznem:
VAGY:
és kozött Pénznem:
A keretmegá||apodás a|apján megkotendő szerződések értéke és gyakorisága (ha
ismert):
II. 1. 5) A szerződés meg hatá rozása/tárgya
,,Jőzsefuárosi EgészségÜgyi Szo|9á|at komplex fej|esztése keretében eszkozbeszerzés
szá||ítási szerződés keretében a KMOP- 4,3.z/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt
során',
II.1.6) Közös Kozbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szóiegvzék

Fő tárgy: 3319oooo-8 KÜlönféle orvosi eszközök és készítmények

További 33192200.4 orvosi asztalok
tárgyak: 3o2ooooo.1Számítógépek és tartozékaik

33112ooo.8 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó
berendezések

331921oo.3 Gyógyászati felhaszná|ású ágyak

33a9234o.7 Míitőteľmi britorok az asztal kivételével

33 1 232oo.o Elektrokardiográfiai készülékek

385 1oooo.3 Mikľoszkópok

33 1 1 13oo.4 Riintgenfeldolgozó készü!ékek
II.I.7) Részekre történő aján|attéte| (a részekre vonatkozó rész|etes információk
megadásához a B. me||ék|et szükség szerint több pé|dányban is haszná|ható)
Igen
(Igen vá|asz esetén) Az aján|atok benyújthatók (csak egyet je|öljön be):
egy részre
egy Vagy több részre

X va|amennyi részre
II. 1.8.) Vá|tozatokra (a|ternatív ajánlatok) vonatkozó információk
E|fogadhatók vá|tozatok (a|ternatív ajánĺatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Te|jes mennyiség vagy érték (va|amennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beIeértve)

I. rész - Digitá|is detektor
Ana|óg röntgenfe|vételi berendezés digita|izá|ása direkt di9itá|is detektorral 1db
PACS szerver upgrade

2. rész - orvosi eszközök
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Nőgyógyászati vizsgá|ó szék ldb
Műszeraszta| 4db
orvosi szék 22db
Műszermosó kád zdb
Vizsgá|óágy l4db
Gyógyszerszekrény Zdb
Keze|ő-fektető ágy zdb
Masszázságy 2db
Infúziós ágy 6db
Baby Doppler ldb
Terheléses EKG készülék 1db
EKG Holter Zdb
Mikroszkóp zdb
Dermatoszkóp 3db
U|trahang gép ldb
Nyirokmasszázs készülék ldb
Vá|lmozgatógép 1db

Mindkettő rész tekintetében
A te|epítésigényes eszközök esetében az építészeti, i||. szakipari je||egű munkák
tekintetében az ajánlatkérő feladata a szükséges kia|akítás a nyertes ajánIattevő
adatszolgá|tatása alapján.
Nyertes aján|attevő feĺadata és kö|tsége:
_ a he|yiségek kia|akításához és a te|epítéshez sztikséges osszes műszaki információ
megadása
_ a te|jes rendszer telepítése, a szakemberek és szÜkséges szerszámok biztosítása

a te|jes rendszer berizeme|ése és próbaüzem végrehajtása a Megrende|őve|
együttműködve, melyrő| jegyzőkönyv készü|, valamint keze|őszemé|yzet betanításának
e|végzése a próbaüzem időszaka a|att, |ega|ább két műszakot fe|ö|elő időinterva|lumban.

A beszerzendő áruk rész|etes leírását a dokumentáció tarta|mazza.

Egyes termékekné| a márkanév megje|ölése csak az áru jellegének egyételmű
meghatározása érdekében tortént, az így megje|o|t termékek esetében ajánlatkérő az
azza| a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint egyenértékű terméket is
e|fogadja (a 310/2011. (XII.23.) Korm. rende|et 26.5 (6) bekezdése alapján).

(adott esetben, csak számokkal)
Becsü|t érték áfa né|kÜ|:

L' rész esetében nettó 23623000
2, rész esetében nettó 8430000
Pénznem: HUF

VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Véte|i jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Véte|ijog (opció):
(Igen vá|asz esetén)A véte|i jog meghatározása l

(ha ismert) A Véte|i jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: Vagy napban : (a szerződés megkötésétő| számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható : nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
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(ha ismert) Az árubeszerzésre Vagy a szo|gáltatás megrendelésre irányuló
meg hossza bbítható szerződések esetében a tová bbi szerződése k tervezett Ütemezése :

hónapban: Vagy napban (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama Vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 1év/hólnao)
Befejezés (év/hő/nap) 2015. augusztus 31.

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és míiszaki információk
III. 1) A szerződésse| kapcso|atos feltételek
III. 1. 1 ) A szerződést biztosító mel |ékköte|ezettségek : (adott esetben)

Mindkét rész tekintetében azonosan :

Aján|atkérő je|en kozbeszerzési e|járásban nem írja e|ő ajánlati biztosíték nyújtását.

Késede|mi kötbér: Késedelmes te|jesítés esetére - amennyiben azért a nyertes
ajánlattevő fele|ős - a fe|ek késede|mi kötbérfizetési köte|ezettségben á|lapodnak meg. A
késede|mi kötbér mértéke a te|jes nettó véte|ár 0,5 o/o-alkésedelmes träP, minden
megkezdett naptári napra. A késede|mĺ kötbér a te|jesítés határidejének tú|lépése,
va|amint az Üzembe helyezésre rende|kezésre ál|ó határidő túl|épése esetén fizetendő.
Mentesül a nyertes aján|attevő a késede|mi kotbér megfizetésére azon időszakra, ame|y
időszak a|att azért nem tudott te|jesíteni, mert Aján|atkérő nem te|jesítette
szerződésszerűen a köte|ezettségeit. A késedelmi kötbér maximuma 30 késede|mes nap,
ennek e|érésekor AjánIatkérő a meghiúsu|ás jogkövetkezményeit alkaImazza és a
késedelmi kötbéraIkalmazásátó| eltekint.

Meghiúsu|ási kotbér: amennyiben a szerződés te|jesítése o|yan okbó|, me|yért az E|adó
fele|ős, meghiúsul, köteles a teljes nettó vételár 15 o/o-át kitevő meghiúsu|ási kötbér
megfizetésére.

Jótá|lás: A jótá||ás kezdő időpontja megegyezik a |eszá|lított és tizembe he|yezett
eszkozök átadás-átvéte|érő| fe|vett jegyzőkönyv ke|tének időpontjáva|. Aján|atkérő f4
hónap á|ta|ános jótá||ást ír elő valamennyi termék esetében.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltéte|ek és/vagy hĺvatkozás a vonatkozó jogszabá|yi
rendeI kezésekre : (adott esetben)
Mindkét rész tekintetében :

Az árubeszerzés pénzügyi fedezetét 1oo,ooooO0 o/o-ban a KMOP-4.3.2/^-t3-20L3-0001 azonosító
számrj projekt keretében e|nyert támogatás biztosítja utófinanszírozás keretében.
E|ő|eg: Aján|atkérő e|ő|eget nem biztosít.

Az ellenszo|gá|tatás az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően a Kbt. 130. 5 (1)' 6)

bekezdése, továbbá a Ptk.6:130. s (1)-(2) bekezdése szerint _ átutaĺássa|, forintban
(HUF) kerül kifizetésre.

Az Aján|atkérő e||enszo|gá|tatás összegét az igazo|t teljesítést követően benyújtott
szám|a e||enében átuta|ássaI fizeti meg nyertes aján|attevő részére, a számIa
kézhezvéte|étő| számított 30 napon be|ü| a fentiek szerint.

A teljesítés során 1 db szám|a (ménéke a szerződés nettó érték 100o/o-a) á||ítható ki.
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Aján|atkérő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. S-ában fog|a|takat teljes körben a|ka|mazza.

Az e|lenszo|9á|tatás te|jesítésének rész|etes |eírását a dokumentáció
(szerződéste rvezete k) ta rta I mazza .

Vonatkozó jogszabá|yok kÜ |önosen :

Az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény 36/A. s
A közbeszerzésekrő| sző|ő 2oLL. évi CVIII. törvény.
Az álta|ános forga|mi adóról sző|ő 2oo7. évi CXXVII. törvény.
Po|gári Törvénykönyvérő| 2013. évi V. törvény
4/2OIL (I. 28.) Korm. rendelet

III.1'3) A közos aján|atot tevő nyertesek álta| |étrehozandó gazdasági társaság, il|etve
jogi szemé|y: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizáąa a Kbt. 27. s (2) bekezdése a|apján projekttársaság létrehozását.
Ajánlatkérő projekttársaság a|apítását az öná||ó aján|attevők tekintetében is kizár1a.
rrr. 1.4)
Egyéb kĺilönleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen vá|asz esetén) A külon|eges fe|tételek meghatározása:

III.2) Részvéte|i fe|tételek
III.2'1) Az ajánĺattevőlrészvéte|re je|entkező szemé|yes he|yzetére vonatkozó adatok
(kizárő okok), ideértve a szakmai és cégnyĺ|vántartásokba torténő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is (adott esetben)
Az aján|atkérő á|ta| e|őírt kizáró okok és a megkövete|t igazo|ási mód:
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, alvá|la|kozó, és nem vehet részt az alka|masság
igazo|ásában o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjának
hatáĺya a|á tartozik. Az eljárásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt' 56. 5 (2)
bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3L0l2011. (XII. 23.) Korm' rende|et 12. $-a, va|amint a
Kbt. I22, 5 (1) bekezdés alapján az aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkozatot kel|
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizárő okok hatá|ya a|á, valamint a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2' 5 i) pont ib)
alpontja és a 4. $ f) pont fc) a|pontjában fogla|tak szerint ke|| igazo|nia.

A|vál|alkozó és alkaImasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Aján|attevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdése a|apján ajánlatában csak nyilatkozni köte|es
arrő|, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)
pont szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||alkozót, va|amint az á|ta|a
a|ka|masságának igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdés k) pont szerinti kizárő okok hatá|ya a|á'
Tekintettel arra, hogy Aján|atkérő ie|en közbeszerzési e|járás vonatkozásában vizsgá|ja a
kizárő okok fenn nem ál|ását, ígY Aján|attevők, (i||etve adott esetben az e|járásban
megjelölt a|vál|a|kozók , valamint az a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más
szervezetek) a feIhívás megktildésénél nem régebbi keltezésű nyiIatkozatokkal,
igazo|ásokka| kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizárő okok hatálya a|á.
III.f.2) Gazdasági és pénzügyi aIkaImasság (adott esetben)
Az a|ka|masság megíté|éséhez szÜkséges adatok és a megkövete|t igazo|ási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kel| az a|ábbi dokumentumokat:
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Pl. Mindkét rész tekintetében: Ajánlattevő csato|ja a 3Io/2011. (XII.23.) korm. rende|et
L4. s (1) bek. a) pontja a|apján valamennyi pénzÜgyi ĺntézményétől származő,
va|amennyi - a cégkivonatban szerep|ő pénzforga|mĺ szám|ájáró| sző|ő, az aján|ati
fe|hívásfe|adásának napjánál nem régebbi ke|tezésű nyilatkozatot, melynek köteĺezően
tartaImaznia kel| (attó| függően, hogy aján|attevő mikor jott létre,iIletve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rende|kezésre álInak)
_ a számla számát,
_ a megnyitás dátumát,
_ adott esetben a megszÜntetés dátumát,
_ szám|áj ánĺszám|áin az aján|ati fe|hívás fe|adásának napjától visszafe|é számított 1
évben vo|t-e 15 napot megha|adó sorban á||ás, és ha igen, hány a|ka|omma|.

P2. Aján|attevő csato|ja (részenként külön-külön) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. 5 (1) bekezdés c) pontja a|apján az ajánlati fe|hívás fe|adásának napját mege|őző
három Üz|eti évre vonatkozóan kozbeszerzés tárgyábő| (az első rész tekĺntetében digitális
detektor száttításábót, a második rész tekintetében orvosĺ eszközök szállításábóI)
származő - Árł né|kÜ| számított - árbevéte|éről szó|ó nyi|atkozatot, attó| fÜggően, hogy
aján|attevő mikor jött |étre, i|letve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rende|kezésre ál|nak.

Ha az aján|attevő a 3to/2ol1. (KI. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (1) bekezdés c) pontja
szerinti iratta| azért nem rende|kezik, mert o|yan jogi formában működik, ame|y
tekintetében az árbevéte|rő| sző|ő nyilatkozat benyújtása nem |ehetséges, az e pontta|

kapcsolatban e|őírt alkalmassági követe|mény és igazo|ási mód he|yett bárme|y, az
ajánIatkérő á|taI megfeIe|őnek tekintett egyéb nyiIatkozattaI Va9y dokumentummal
igazoIhatja pénzügyi és gazdasá9i aIkaImasságát. Az érintett ajánIattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során kote|es a|átámasztani, hogy olyan jogi formában műkodik,
amely tekintetében a beszámoló, i|letve árbevételrő| szó|ő nyilatkozatbenyújtása nem
|ehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkaI kapcso|atban e|őírt aIka|massági
követe|mény és igazo|ási mód helyett az aĺkalmasság igazo|ásának aján|atkérő á|ta|

e|fogadott módjáró|. (31o/2o11. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (3) bekezdés).

A P2 pontban e|őírt a|ka|massági követe|ményeknek a közos aján|attevők egyuttesen is
megfeIeIhetnek, iIletve a P1 pontban előírt alkaImassági követelménynek közos
ajánlattevők kizáró|ag egyenként fele|hetnek meg, í9y a Kbt. 55. s (4) bekezdése a|apján
e|egendő, ha közÜ|ük egy megfele|.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őírt a|ka|massági követe|ményeknek bárme|y más
szervezet (vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 55. s (4)-(6)
bekezdésében fog laIta kna k megfeIe|ően.

Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági kovete|ményeknek bárme|y más szervezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva kíván megfe|e|ni, úgy aján|attevő
a|kalmasságát a xbt. 55' s (5)_(6) bekezdései szerint kote|es igazolni.

A kapacitásaĺt rende|kezésre bocsátó szervezet az e|őírt igazolási módokka| azonos
módon köte|es igazo|ni az adott a|ka|massági fe|téte|nek történő megfe|e|ést, továbbá
kote|es nyi|atkozni, hogy a szerződés te|jesítéséhez sztikséges erőforrások rendelkezésre
á||nak majd a szerződés te|jesítésének időtartama a|att.

Amennyiben ajánIattevő a pénzügyi és gazdasági aIkalmassági feItételek szerinti
aIkaImasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a

kapacitást rende|kezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vá||aIni a Kbt.
55' s (6) bekezdés c) pontja szerint. 
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Aján|atkérő a 3Loĺ2o11. (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (5) bekezdése alapján benyújtott
igazo|ást is e|fogadja.

Az alka|masság mĺnimumkövetelménye (i) :

Pl. A|kalmat|an az aján|attevő, ha bármelyik pénzforga|mi szám|áján az aján|ati fe|hívás
fe|adásának napjátó| visszafe|é számított 1 évben egyné| több alka|omma| volt 15 napot
megha|adó sorban ál|ás- mĺndkét rész tekintetében.

Aján|atkérő a sorban á||ás kitétel a|att a 2009' évi LXXXV. törvény 2. 5 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.

P2. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha az aján|ati fe|hívás fe|adásának napját mege|őző
három üzleti évben az á|ta|ános forga|mi adó né|kÜ| számított, a közbeszerzés tárgyábő|:
- az e|ső rész tekintetében: digitá|is detektor szá||ításábő| származó _ általános forgalmi
adó nélkĹiI számított - árbevéte|ének összege nem érte e| a 17 500 000 HUF-ot.
- a második rész tekintetében: orvosi eszközök szál|ításábó| származő - á|ta|ános
forga|mi adó né|kü| számított - árbevételének összege nem érte e| a 6 300 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, ĺ||etve szakmai alka|masság (adott esetben)
Az a|ka|masság megíté|éséhez szÜkséges adatok és a megkövetelt igazo|ási mód:

M1. Aján|attevő ismertesse (részenként kü|ön-kü|ön) a 3I0/2}II. (XII. 23.) Korm.
rende|et 15. s (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás fe|adásátó| visszafe|é
számított mege|őző 3 év - kozbeszerzés tárgya szerinti (Az első rész tekÍntetében
digitális detektor szállításából, második rész tekĺntetében orvosi eszközök szállításából)_
legje|entősebb szá||ításait. Csato|andó a 3L0/2oI1. (XII. 23.) Korm. rende|et 16. s (5)
bekezdése szerinti igazo|ás vagy nyilatkozat'

A dokumentumnak (referenciaigazo|ás vagy referencianyi|atkozat) ki ke|| térnie |ega|ább
a te|jesítésidejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szá||ítás tárgyára, az
e||enszoIgá|tatás összegére, továbbá nyiIatkozni ke|| arrő|, hogy a te|jesítés az
e|őírásoknak és a szerződésnek megfe|e|ően történt-e. A referencĺaigazo|ásbó| Vagy
referencianyi|atkozatból egyérte|műen ki ke|l derÜ|nie az M1 pontban e|őírt a|kaImassági
fe|téte| (ek) te|jesü |ésének.

Aján|atkérő rogzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szerepĺő referenciaként olyan
korábbi szá||ítást kíván bemutatni, ame|yben közös aján|attevők vagy projekttársaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben az Aján|atkérő csak azt fogadja e| az a|ka|masság
igazo|ásaként, amely közös aján|attevői tagként vagy projekttársaság tagjaként saját
hányadban kie|égíti az e|őíťt alka|massági fe|téte|eket, figyelemme| a Kbt. r29.5 ę)
bekezdésében meghatározottakra is. (kérjtik emiatt a te|jesítés bemutatásáról szóló
nyi|atkozatban adják meg a saját teljesítés mértékétszáza|ékban vagy forintban).

M2. Ajánlattevő a 3Io/2o71. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (1) bekezdés d) pontja
a|apján csato|ja a szál|ítandó áruk gyártői/forga|mazői termékleírását, valamint a
dokumentációban szereplő műszaki specifikációk kitö|tött pé|dányait (mindkét rész
tekintetében)'

M3. Aján|attevő csato|ja a 3Lo/2011. (XII. 23') Korm' rende|et 15. 5 (1) bekezdésének
e) pontja a|apján a szá||ítani kívánt orvostechnikai eszközök cE megfe|előségi
tanúsítványát, vagy azza| egyenértékű tanúsítványt egyszerű máso|atban (mindkét rész
tekintetében).
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A Kbt. 55. 5 (4) bekezdésében fog|a|tak a|apján az M1-M3 alka|massági feltéte| esetében
az egyÜttes megfe|e|és megengedett.

Ajánlattevő (közos aján|attevők) az e|őírt alkalmassági követe|ményeknek bárme|y más
szervezet (vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva is megfe|elhet a Kbt. 55. 5 (4)-(6)
bekezdésében fog la |taknak megfele|ően.

Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági követe|ményeknek bármely más szervezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva kíván megfele|ni, úgy aján|attevő
alkalmasságát a rbt. 55. s (5)_(6) bekezdései szerint köteles igazo|ni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az e|őírt igazolási módokka| azonos
módon köteles igazo|ni az adott a|kalmassági fe|téte|nek torténő megfe|e|ést, továbbá
kote|es nyi|atkozni, hogy a szerződés te|jesítéséhez szükséges erőforrások rende|kezésre
á||nak majd a szerződés teljesítésének időtartama a|att.

Aján|atkérő a 3lo/2o11. (XII.23.) Korm. rende|et 17. 5 (1) bekezdése a|apján benyújtott
igazolást is e|fogadja.

Az aIkaImasság minimumkövete|ménye(i) :

M1. A|ka|mat|an aján|attevő, ha nem rende|kezik az aján|ati fe|hívás feladásátó|
visszafe|é számított 3 évben (36 hónapban) te|jesített (befejezett):
- az első rész tekintetében egy darab |ega|ább nettó 17 500 000 HUF összegben
te|jesített, kozbeszerzés tárgya szerinti, digitális detektor szállítására vonatkozó
referenciáva |/referenciá kka |,

- a második rész tekintetében egy darab |ega|ább nettó 6 300 000 HUF összegben
te|jesített, kozbeszerzés tárgya szerinti (orvosi eszközök szál|ítása) szá|lítására vonatkozó
referenciáva|/referenciákkal; ame|y tarta|mazza legalább egy darab u|trahang készü|ék
szá||ítását.

M2, A|ka|mat|an ajánlattevő, ha a megaján|ott áru, eszkoz, berendezés, szoftVer,
műszaki mego|dás nem fele| meg az adott eszköz vonatkozásában a dokumentáció
műszakĺ specifikációjában meghatározott minimumköveteIményeknek (mindkét rész
tekintetében).

M3. A|kaImat|an aján|attevő, ha a megajánIott orvostechnikai eszközök nem
rende|keznek a 8/2003. (II. 13.) ESzCsM rende|etben, i||. 9Bĺ79ĺEC iránye|vben e|őírt
vagy azza| egyenértékű megfe|e|őségi tanúsítvány vagy gyátói megfe|e|őségi nyi|atkozat
másolatáva| i||etve a 4/2Oo9. (III.17.) EüM rendeletben Vagy a 93/42/EGK tanácsi
irányeIvben e|őírt tanúsítvánnya|, Vagy eszkoztő| függően gyártói megfelelőségi
nyiIatkozattaI az ajánIattéte|i határidő |ejártakor érvényes dokumentummaI igazoIva
(mindkét rész tekintetében)'..

III.2,4) Fen nta rtott szerződésekre vonatkozó i nformá ciók (adott esetbe n )

A szerződés védett fog|a|koztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. Ĺ22. s (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szo|gá|tatás megrendelésére irányu|ó szerződésekre vonatkozó külön|eges
feItéteIek
III.3. 1) Adott fog|alkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgá|tatás te|jesítése egy adott fogIaIkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen vá|asz esetén) A vonatkozó jogszabá|yi rende|kezésre történő hivatkozás:
III. 3. 2) A szo|gá|tatás te|jesítésében személyesen kozreműködő szemé|yek
A szervezeteknek közolniük ke|| a szo|gáltatás teljesítésében szemé|yesen közreműködő
szemé|yek nevét és képzettségét
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Iv. szAKAsz: euÁnÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az e|járás fajtája
Klasszi kus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabá|yok szerinti eljárás az a|ábbiak szerint:
xNyí|t
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, aIkalmazásának indoko|ása :

Versenypárbeszéd
H i rdetmén y közzététe|éve| i ndu|ó tárgya|ásos, a| ka| mazásá na k i ndoko|ása :

Gyorsított tárgya|ásos, aIkaImazásának ĺndoko|ása:
Keretmegá|lapodásos, az eljárás első részében nyí|t
Keretmegá||apodásos, az eljárás e|ső részében meghívásos
Keretmegál|apodásos, az e|járás e|ső részében hirdetménnyel indu|ó tárgya|ásos
Keretmegál|apodásos, az e|járás e|ső részében hirdetmény né|kÜ|i tárgya|ásos
Közszolgáltató ajá nIatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az a|ábbiak szerint:
Nyí|t
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével indu|ó tárgya|ásos
Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső részében nyí|t
Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső részében meghívásos
Keretmegá|lapodásos, az eljárás e|ső részében hirdetménnye| induló tárgyalásos
Keretmegá|lapodásos, az eljárás e|ső részében hirdetmény nélkü|i tárgya|ásos

IV.1.2) Az aján|attéte|re vagy részvéte|re fe|hívandó je|entkezők |étszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgya|ásos e|járás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szerep|ők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minĺmum és (adott esetben) maximá|is |étszáma
A je|entkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az aján|attevők |étszámának csökkentése a tárgya|ás vagy a Versenypárbeszéd
során (tárgyalásos e|járás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó mego|dások, il|etve a megtárgya|andó aján|atok számát:
IV. 2) Értéke|ési szempontok
Iv.2.Ĺ) Értételési szempontok (csak a megfe|e|őt jelö|je meg)
x A |ega|acsonyabb összegű e||enszolgá|tatás
VAGY
Az osszességében |ege|őnyösebb aján|at a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Iv .2.2) EIektron ĺ kus á r|ejtésre vonatkozó i nformációk
E|ektronikus árlejtés fognak alkaĺmazni nem
(Igen vá|asz esetén, ha szÜkséges) További informácĺők az elektronikus ár|ejtésrő|:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az aján|atkérő á|ta| az aktához rende|t hivatkozási szám (adott esetben)
rv.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor kerĺitt korábbi közzétételre nem
(Igen vá|asz esetén töltse ki a megfe|e|ő rovatokat)
E|járást megindító, i||etve meghirdető fe|hívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (Kt'-számĺévszám)
A hirdetmény közzététe|ének dátuma: (évlhólnap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Kozbeszerzési Értesítőben l (KÉ'-szám/évszám)
A h i rdetmé ny közzététe|ének dátu ma : (év / hő / nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Énesítőben / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (évlhólnap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének fe|téte|ei
(adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum l ZoLS/oJo_ (év/hő/nap) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni ke|| igen
(Igen vá|asz esetén, csak számokka|) Ár: Pénznem: HUF
A fizetés fe|téte|ei és módja:
A dokumentáció ára bruttó 25.4oo,-Ft, ame|yet a Kbt. 52. s (2) bekezdése a|apján
kizárő|ag a Kbt. L24. s (4) bekezdése szerinti szervezet köte|es megfizetni a

szerződéskötés időpontjáig bezárő|ag, az EuProcure Consu|t Kft. |ebonyo|ító szervezet
FH B Kereskedel mi Ba nk Egerné| vezetett L82o3I74-060 1 03 16-400 1 00 1 7 számŰ
szám|ájára történő átuta|ássa|. Az átutalás köz|emény rovatába a ,,Auróra-építés
hivatkozást szukséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem |ehetséges.
IV.3'4) Aján|attéte|i vagy részvéte|i határidő
Dátum : 2oL5/o-Jo_ (évlhőlnap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megkÜ|dése a kiválasztott je|entkezők részére (részvéte|i
feIhívás esetén)
Dátum: (évlhólnap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), ame|y(ek)en az aján|atok, il|etve részvéte|i je|entkezések
benyújthatók
Az EU bárme|y hivata|os nye|ve
Az EU következő hivata|os nye|ve(i):
Egyébl

xMagyar
IV.3.7) Az aján|ati kötöttség minimá|is időtartama (kivéve részvéte|i fe|hívás esetén)
-ig (év 1hő/nao)
VAGY
Az időtartam hónapban: Vagy napban: 30 (az ajánlattéte|i határĺdő |ejártától számítva)
IV.3.8) Az aján|atok vagy részvéte|i fe|hívás esetén a részvételi je|entkezések
feI bontásána k feĺtéteIei
Dátum: 2oI5/oJ0_ (év/hő/nap) Időpont: 10.00
He|y: EuProcure Consu|t Kft. Egri fióktelep 3300 Eger, Bajcsy zs. út5.I/2.
Az ajánIatok/részvéteIi jeIentkezések feIbontásán jelenlétre jogosuIt szemé|yek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakró| és a bontási e|járásró|:

Az aján|atok bontása a Kbt. 62. s (1) bekezdés alapján történik, az aján|atok bontásán a

Kbt' 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek |ehetnek je|en. A bontási e|járásra
a Kbt. 62. 5 (5)-(7) bekezdése is a|kalmazandő.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A kozbeszerzés ismét|ődő je||egére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jel|egű nem
(Igen vá|asz esetén) A további hirdetmények közzététe|ének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós a|apokra vonatkozó információk
A szerződés Európaĺ Uniós a|apokbó| finanszírozott projektte| és/vagy programmal
kapcsolatos
igen
(Igen vá|asz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re éslvagy program(ok)ra:
KMOP- 4.3.2/ A-r3-2013-0001
V.3) További információk (adott esetben)
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V.3.1) A tárgya|ás |efo|ytatásának menete és az aján|atkérő áltaI e|őírt a|apvető
szabá|yai, az első tárgya|ás időpontja:(ha az eljárás tárgya|ásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásár|ása, átvéte|e vagy elektronikus úton történő e|érése
az e|járásban való részvétel fe|téte|e? (adott esetben)igen
v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rende|kezésre
bocsátásávaI kapcso|atos további információk: (adott esetben)
A dokumentácĺót e|ektronikusan bocsátjuk az ajánlattevők rende|kezésére. A
dokumentáció megkü|dését az bakondi@eupconsult.hu emai| címre küldott emai|-ben kel|
kérni. A dokumentációk átvehetőek az EuProcure Consu|t Kft. Egri fiókte|epén 3300 Eger,
Bajcsy Zs. út 5' I/2. szám a|atti címén (titkárságon) is előzetes te|efonon történő
egyeztetést követően szemé|yesen, munkanapokon 9.00-15.00 őráig (az ajánlattéte|i
határidő |ejártának napján 9.00-10.00 őráig), i||ető|eg kérhető a postai úton történő
megküldése is. A dokumentáció másra nem ruházhatóak át és nem tehetőek közzé. A
dokumentáció összeá||ításának kö|tségét az ajánlattevő viseIi. A dokumentáció
ajánlattevőként |ega|ább egy aján|attevő vagy az aján|atban megnevezett a|vá||a|kozó
á|ta|i átvétele az érvényes aján|at adás fe|tétele.
V.3.3.1) Az összességében |ege|őnyösebb ajánlat kivá|asztásának értéke|ési szempontja
esetén az aján|atok részszempontok szerinti tarta|mi elemeinek értéke|ése során adható
pontszám a|só és fe|ső határa:-
V.3.3.2) Az összességében lege|őnyösebb aján|at kiválasztásának értéke|ési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, ame||ye| az aján|atkérő megadja az V.3.3.1)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) AIII.2.2) és a III.2.3) szerinti fe|tételek és ezek e|őírt igazo|ási módja a minősített
aján|attevők hivata|os jegyzékébe történő fe|vétel fe|tételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen vá|asz esetén azon a|kalmassági követe|mények (III.2.2. és III.2.3' pont)
megjelö|ése, ameĺyek a minősített aján|attevők hivatalos jegyzékébe történő fe|véte|
feltételét képező minősítésĺ szempontokhoz képest szigorúbbak:
PL-PZ és M1-M3.
V.3'5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó e|őírások: (adott esetben)
Az aján|atkérő az e|járásban va|ó részvéte|t aján|ati biztosíték adásához nem köti.
V.3.6' Az e|járás a Kbt.40'5 (3)-(4) bekezdése a|apján kerÜl megindításra: Nem
V.a) Egyéb információk:
1. A dokumentáció rendeIkezésre bocsátásávaI kapcsoIatos további információk: A
dokumentáció kivá|tása és átvéte|e az e|járásban va|ó részvéte| fe|téte|e. A dokumentáció
másra át nem ruházható és nem pub|iká|ható. Közös aján|attéte| esetén e|egendő
dokumentáció kivá|tása egy aján|attevő vagy az aján|atban megje|ölt a|vá||a|kozó á|ta| (a

Kbt. 49' 5 (6) bekezdésében fog|a|tak szerint). A dokumentáció átvehető szemé|yesen az
EuProcure Consu|t Kft. Egri fiókte|epén 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.. |ebonyo|ító
szervezet titkárságán, munkanapokon e|őre (a +36 36 7B4-9f4 számon) egyeztetett
időpontban 10.00 - 15.00 között, va|amint az aján|attéte|i határidő |ejártának napján
9.o0-10.00 őráigi ĺ||etve az ajánlatkérő a dokumentációt e|ektronikus úton is
rende|kezésre bocsátja. A dokumentáció rende|kezésre bocsátásához az a|ábbi adatokat
szÜkséges megadnia a |ebonyolítő szervezet részére: a dokumentációt átvevő cé9 neve
és székhe|ye, adószáma, a cégnevében kapcso|attartásra kijelölt szemé|y neve' te|efon-
és fax száma, e-mail címe.

2. Aján|atkérő a Kbt. 67. $ a|ka|mazásáva| biztosítja a hiánypót|ás lehetőségét.
Aján|atkérő felhívja az aján|attevők figye|mét, hogy amennyiben a hĺánypót|ás keretében
az aján|attevő az aján|atában korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az
eĺjárásba és e gazdasági szerep|őre tekintette| |enne szÜkséges újabb hiánypótlás,
aján|atkérő ĺlyen esetben nem rendel e| újabb hiánypót|ást, hanem az aján|atot
érvényteIen né nyi|vá nítja.
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3.Aján|atkérő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás

"'etéb"n 
ésszerű időnek tekinti ajánlattételi határidő lejártát mege|őző harmadik

munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő |ejártát mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhoz.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kel| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt' 60. s (3) és (5)

bekezdésre, a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tarta|omma| is
csatola ndóa k ezen nyi Iatkozatok.

5. Az ajánlatban benyú3tott dokumentumokat a Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján

egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Aján|atkérő fe|hívja a figye|met, hogy az
aj]n|at papír a|apú pé|dányának a 60. 5 (3) bekezdése szerinti nyi|atkozat eredeti a|áírt
példányát ke|l tartaIm aznia.

6. Aján|atkérő a projekttársaság |étrehozásának a |ehetőségét mind aján|attevő, mind

közos aján|attevők esetében kizárja.

7' Aján|atkérő felhívja az aján|attevők figyelmét a Kbt. Bo. $-ának rendelkezéseire.

8. Formai követe|mények: Az aján|atokat papír a|apon 1 eredeti papír alapú és 3
e|ektronikus máso|ati pé|dányban (CD vagy DVD |emezen Vagy pendrive-on) is be kel|

nyújtani. A kü|ső csomago|áson az aján|attevő nevén és címén, va|amint a benyújtás
nelýén, címén kívü| a ,,Ajánlat- Auróra eszközbeszerzés,,va|amint a ,,Aján|attéte|i határidő
e|őtt nem bontható fe|,, szöveget ke|| fe|tüntetni. Ajánlattevő köte|es csato|ni cégszerűen
aláít nyi|atkozatát a tekintetben, hogy az aján|at e|ektronikus formában benyújtott
(je|szó né|kÜ| olvasható, de nem módosítható .pdf fi|e) pé|dánya a papír alapú (eredeti)

ňetoannyul megegyezik. Ha az eredeti, il|etve az elektronikus adathordozón beadott
ajánIatok közott eltérés Van, AjánIatkérő az eredeti nyomtatott pé|dányt tekinti
irányadónak. Rész|etes formai kovetelményeket a dokumentáció tartaI mazza.

9. Aján|attevő köte|es a nem magyar nye|vű dokumentumok magyar nye|vű fordítását az

ajániatban csato|ni. Aján|atkérő e|fogadja az aján|attevő á|tali fe|e|ős fordítást. (Kbt. 36.5
(!) uet.) Aján|attevő az aján|atban köte|es nyi|atkozni arró|, hogy a fordítás tartalmáért
feIelősséget vá|la|.

10' Közös aján|attéte| benyújtása esetén az aján|at részeként be ke|| nyújtani a kozös

aján|attevők közös aján|atta| osszefĹiggő megá||apodását, ame|ynek tarta|maznia kel|

nyi|atkozatukat mindenekelőtt arrő|, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetem|eges
kotelezettséget és feIe|ősséget vá||aInak, a feIadatoknak az ajánIattevők közötti

megosztását, továbbá a képvise|ő aján|attevő megje|ö|ését és a képvise|etre vonatkozó

te|jés jogú meghata|mazását. (Kbt. 25.s) Ajánlatkérő fe|hívja a figye|met, hogy a Kbt.

zo. s-a śzerint, ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszerzés értékének huszonöt száza|ékát
megha|adó mértékben fog közvet|enül részt venni a szerződés te|jesítésében, akkor nem

lenát alvá|la|kozónak minősíteni, hanem az aján|atban kozös aján|attevőként, a szerződés
teljesítése során közös aján|attevőként kel|, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek
a szerződés te|jesítésében va|ó részvétele arányát az határozza ffi€9, hogy mi|yen

arányban résześü| a beszerzés tárgyának á|ta|ános forgaImi adó né|kÜ| számított
eIlenértékéből.

11. A szá||ítás és csomago|ás kö|tsége teljes egészében az aján|attevőt terhe|i.
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t2. Az aján|attevő köte|es csato|ni a kapacitásait rende|kezésére bocsátó szervezet
nyilatkozatát arró|, hogy a szerződés teljesítéséhez sztikséges erőforrások a szerződés
te|jesítésének időtartama alatt rende|kezésre fognak á|lni. (Kbt. 55.5 (5) bekezdés).

13. Aján|attevőnek (kozös ajánlattevőknek) csatolnia ke|| aján|atában a képviseletére
jogosu|t személy a|áírás-mintáját/a|áírási címpé|dányát (a 2006. évi V. törvény 9. s (1)
bekezdésében meghatározottak szerint) egyszerű máso|atban, Amennyiben
meghatalmazottja jár e|, úgy ezen kívü| csato|nia ke|| mindkét fé| (aján|attevő törvényes
képvise|ője és meghataImazott) a|áírását tartaImazó, te|jes bizonyító erejű
magánokiratba fog|a|t meghata|mazást is egyszerű máso|atban. Ha az aján|atban az
a|vá|laIkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet is tesz nyilatkozatot, úgy a képvise|etére
jogosult szemé|ynek a je|en pontban meghatározottaknak megfe|e|ően is csatolnia ke|l
a |áírás- m i n táját/ a|áírási cím példá nyát egyszerű másoIatba n.

14. Aján|atkérő tájékoztatja aján|attevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcso|attartás
és a kü|önböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.)
megktiIdése eIsősorban fokozott biztonságú elektronikus a|áírássaI eIlátott e-maiIen
történik, természetesen az aján|atkérő a Kbt. 35' 5 a|apján más kapcso|attartási
módokat is elfogad.

15. Aján|atkérő tájékoztatja aján|attevőket, hogy amennyiben a szerződés te|jesítéséhez
igénybe venni kívánt a|vá||alkozó és/vagy az á|taIuk megaján|ott szakember - a
rende|kezésre á||ási nyilatkozatuk e||enére - nem á||nak a szerződés te|jesítése során az
Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy a nyertes aján|attevő a Kbt. 128.5 (2)-(5) bekezdése
alapján vehet igénybe új a|vá|la|kozőt, vagy szakembert.

16. Árfo|yamok Az aján|attétel során a ktjlönböző devizák forintra történő
átszámításáná| az aján|attevőnek a referenciák tekintetében a te|jesítés napján, mér|eg
adatok esetén, a mér|eg fordu|ónapján, egyéb esetben az eljárást megindító fe|hívás
fe|adásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott
devizaárfo|yamokat ke|| alka|maznia. Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára a részvéte|re je|entkező saját központi bankja á|ta|
az e|járást megindító fe|hívás fe|adásának napján érvényes árfolyamon számított euró
elIenérték kerü| átszámításra, a fentiek szerint' Átszámítás esetén ajántattevőnek
kozö|nie ke|| az alka|mazott árfo|yamot.

L7' Az aján|atkérő fe|hívja az ajánlattevők figye|mét, hogy a Kbt. 37. s (4) bekezdésében
fogla|takra tekintetteI a hirdetményben megje|ölt határidők a hirdetmény feladását
követő napon kezdődnek.

18. Irányadó idő: Az e|járás során va|amennyi órában megadott határidő magyarországi
he|yi idő szerint értendő.

19. Irányadó Jog: A je|en ajánĺati fe|hívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a kozbeszerzésrő| szóló 2011. évi CVIII. torvény, továbbá a 3Lo/20It.
(XII.23.) Kormányrende|et e|őírásai szerint ke|l e|járni.

20. Az e|járás eredményérő| sző|ő értesítés: Aján|atkérő a Kbt. szabályai ételmében
eredményhirdetést nem tart, a részvéte|re je|entkezőket a Kbt. 77, g (2) bekezdése
szerint írásban énesíti az eljárás eredményérő|, az összegezés megkü|déséve|.

21. Aján|atkérő |ezárt Üzleti év a|att a fe|hívás fe|adásának napján |ezárt üz|eti éveket
érti.
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22. A megajánlott termékek tekintetében az aján|atban be ke|| nyújtani a műszaki
specifikációban e|őírt vonatkozó minimum előírásokhoz kapcso|t követelményeknek va|ó

megfe|előség igazo|ására, vagy a gyártó á|taI hitelesített ábrás termékismertetőt-műszaki
|eírást, - adat|apot vagy a gyártói katalógust. Egyedi gyánású, Vagy sorozatgyártmány
bárme|y műszaki paraméterében megvá|toztatott termék megaján|ása esetén olyan
magyarországi referencia he|y leírását, aho| ajánlatkérő meggyőződhet arróĺ, hogy a

megajánlott termék kielégíti a műszaki specifikációban e|őírt vonatkozó minimum
e|őírásokhoz kapcsolt követeIményeket.
Gyártó á|ta| hite|esített ábrás termékismertető-műszaki leírás-adat|ap foga|ma: Gyártói
katalógus hiányában a termékrő| összeá||ított ábrás ismertető, me|ybő| a termék
gyártója, típusa és je|lemző orvos-szakmai és orvos-techno|ógiai műszaki paraméterei
megismerhetők és ezt a gyártó hite|esítő a|áírásávaI e||átta.
Gyártói katalógus fogalma: A termékrő| nyomdai technikával készü|t ábrás ismertető,
me|ybő| a termék gyártója, típusa és orvos-szakmai és orvos-techno|ógiai mĹÍszaki

paraméterei meg ismerhetők.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2oL5/J- 1évlhó/naR)

A. mellékIet További címek és kapcso|attartási pontok
I) További információ a kovetkező címeken és kapcso|attartási pontokon szerezhető be

Hivata|os név: EuProcure Consu|t Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgá|tató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zsi|inszky űt 5-7 . I. em. 2. ajtó
Város/Község: Eger
Postai irányítószám : 3300
ország: HU
Ka pcsoIatta rtási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Atti|a
Telefon: +36 36784924
E-mail : bakondi@eupconsult. hu
Fax: +36 3678470I
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcso|attartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivata|os név: EuProcure Consu|t Közbeszerzési Tanácsadó és Szo|gá|tató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2, ajtő
Város/Kozség: Eger
Postai irányítószám : 3300
ország: HU
Ka pcsoIattartási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Attiĺa
Telefon: +36 36784924
E-mail r bakondi@eupconsult. hu
Fax: +36 3678470I
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az aján|atokatlrészvéte|i je|entkezéseket

ke|| benyújtani
Hivatalos név: EuProcure Consu|t Közbeszerzési Tanácsadó
Postai cím: Bajcsy Zsĺ|inszky lit5-7.I. em. 2. ajtő
Város/Kozség: Eger
Postai irányítószám: 3300
ország: HU
Ka pcsoIatta rtási pont(ok) :

Címzett: Bakondi Atti|a
Telefon: +36 36784924

és Szolgá|tató Kft.
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E-mail : bakondi@eu pconsult.hu
Fax: +36 367847OL
Internetcím (URL):
IV) A másik aján|atkérő címei, amely nevében az aján|atkérő a beszerzést végzi

Hivata|os név:
Postai cím:
Város/Kozség:
Postai irányítószám:
ország:

--------(Az A. mel|ék|et IV) szakasza sztjkség szerint tobb pé|dányban is
használható)---------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 E|nevezés: Digitá|is detektor
1) Rövid meghatározás: Digĺtá|is detektor beszerzése
2) Közös Kozbeszerzési Szójegyzék (cPV)

Főszójegvzék Kiegészítőszóiegyzék

33 r 1 13oo.4 RöntgenfeIdolgozó
készütékek
3o2ooooo. 1 Számítógépek és
tartozékaik

Fő tárgy: 33190000-8 KÜ|önfé|e orvosi
eszközök és készítmények
3) Mennyiség
Ana|óg rontgenfelvéte|i berendezés digita|izá|ása direkt digitá|ĺs detektorral 1db
PACS szerver upgrade

(adott esetben, csak számokkal)
Becsü|t érték áfa né|kril: 23 623 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kti|önböző
időpontok feĺttj ntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban] Vagy napban: (a szerződés megkötésétő| számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hő/nap)
Befejezés (év /hő/ nap) 2015.08.31

:] l:::i:]]11ľ:łÉT"''i.'ŕ:[Źi u ,e.,"l. számának megfe|e|ően több példány
haszná|ható) ---------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó i nformációk
Rész száma 2 E|nevezés: orvosi eszközök
1) Rövid meghatározás: orvosi eszközök beszerzése
2) Kozos Kozbeszerzésĺ Szójegyzék (CPV)

Fő 33192200.4 orvosi asztalok
szőiegyzék
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331 12ooo.8 Echográf, ultrahan9os
és doppler képalkotó beľendezések

Fő tárgyz 3319oooo-B 33192100.3 Gyógyászati
Külonfé|e orvosi eszkozök felhasználású ágyak

és készítmények

33192340-7 Mĺitőtermi bútorok az
aszta| kivételével

33 123200.0 E|ektrokardiográfiai
készíiIékek

385 1oooo.3 Mikroszkópok
3) Mennyiség
Nőgyógyászativizsgá|ő szék zdb
Műszeraszta| 4db
orvosi szék 22db
Műszermosó kád fdb
Yizsgá|őágy L4db
Gyógyszerszekrény 2db
Keze|ő-fektető ágy Zdb
Masszázságy fdb
Infúziós ágy 6db
Baby Doppler ldb
Terhe|éses EKG készĹilék ldb
EKG Holter Łdb
Mikroszkóp ldb
Dermatoszkóp 3db
Ultrahang gép ldb
Nyirokmasszázskészti|ék ldb
Vá|lmozgatógép 1db

(adott esetben, csak számokkal)
BecsÜ|t érték áfa né|kü|: 8 430 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) Aszerződés ĺdőtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kÜ|önböző
időpontok feItü ntetése (adott esetben)
Rz időtartam hónapban: Vagy napban (a szerződés megkotésétő| számítva)
VAGY:
Kezdés (évlhólnao)
Befejezés (év/hő/nap) |egkésőbb 2015.08.31

:] ]::::::r:1ľi:T"iľ.x1:[Żi u .e,,"l. számának megfetelően több pé|dány
haszná|ható) ---------
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2. KOTET
úľtĺ uľłľ ő az łrÁľ lnrrevőx nÉszÉns

1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á|l:
1. xoľrľ: AJÁNLAľľÉľEu FELHÍvÁs
2. xöľer: Úrmuľnĺő eznrÁľlłľľevőr nÉszÉnr
3. roľeľ: szenzőoÉsrenvezET VAGY szrRzőoÉses FEtTÉTELEK
4. xoľeľ: nrÁľlorr rcnzolÁs. És ľvrlATKozATurľrÁr
öľÁlló uruÉxleTEK (mĺĺszaki leírás):
- miĺszaki leírás

1.2. Jelen dokumentácĺó nem mindenben ismét|i meg az aján|attéte|i fe|hívásban
fog|altakat, a dokumentáció az aján|attételi feĺhívássaI egytitt kezelendő. Az
aján|attevő kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ja a dokumentációt és
annak minden kiegészítését, ame|y esetleg az ajánIati időszak a|att kerÜl
kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden
olyan korü|mény és kötelezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is
befo|yásolhatja az ajánlat természetét vagy jel|emzőit.

I.3. Az ajánĺattevőnek a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként ke|l
kezelnie, amelyrő| harmadik félnek semmifé|e rész|etet kĺ nem szolgá|tathat,
hacsak e harmadik fél nem készít és nyrljt be aján|atot az aján|attevő számára a
munka egy részére vonatkozóan (a|vá||a|kozó), vagY az a|kalmasság igazo|ásában
részt vesz a gazdasági szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy
máso|atait nem |ehet másra felhaszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eírt
szoIgá |tatások céljára.

z. KIEGÉszÍrőrÁrÉrozTATÁs

2.1. Ajánlattevő a megfe|elő aján|attéte| érdekében az e|járást megindító felhívásban,
vaIamint a dokumentációban fogIaItakkaI kapcsoIatban írásban kiegészítő
(érte|mező) tájékoztatást kérhet az aján|atkérőtő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. I22. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattéteIi határidő |ejártát mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek
ajánIatkérőhöz.

2.3. Aján|attevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attartási pontokon
szerezhet:

EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. ,it 5.I/2
Tel: +36 36784 924
Fax: +36 36 784 7OL
Email : eupconsult@eupconsult. hu

2.4. Aján|atkérő nem vá|lal felelősséget azért, ha egy ajánlattevő a dokumentációt nem
vá|totta ki (nem kérte annak megkü|dését) és kiegészítő tájékoztatás kérés
keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás
megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez
történő megkÜldésére (vagy téves, iIletve az aján|attéte|i felhívás megkti|désekor
rende|kezésére á|ló címre kü|di meg a tájékoztatást).
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2.5. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősü| kézbesítettnek, ha az aján|attevő a
kiegészítő tájékoztatást akár te|efax, emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés ritján
megkapta, vagy szabá|yszerű értesítés me|lett nem vette át.

2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőnek haĺadékta|anu| vissza
ke|| igazolnia. KérjÜk a Tiszte|t Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezésérő| a
+36 30 784 701-es faxszámra Vagy eupconsult@eupconsult.hu e-mail címre
kü ldjenek visszajelzést!

2.7. Az aján|attevő kizárólagos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-e|érhetőséget Vagy e-
mai| címet adjon meg, ame|y a megkÜ|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában
alka|mas. Ugyancsak az aján|attevő fe|e|őssége, hogy a szervezeti egységén be|Ü| a
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerüljön.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS És KoNzULTÁcIó

3.1. Aján|atkérő je|en e|járásban he|yszíni bejárást nem tart
3.2. Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem tart'

4. Az AJÁNLAToK BENYtiJTÁsA

4.t. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az aján|attételi fe|hívásban, il|etve je|en
dokumentációban meghatározott tarta|mi és formai követe|mények maradékta|an
figye|embevéte|ével és az előírt köte|ező okiratok, dokumentumok, nyi|atkozatok (a
továbbiakban egyuttesen : me|lék|etek) becsato|ásávaI ke|| ajánlatát benyújtania.

4.2. Aján|atkérő az aján|attéte| megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a
szerződéstervezet (vagy szerződéses fe|téte|ek) szövegét e-mail-en is megkÜ|di
ajánlattevő részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a nyomtatott formában átadott
dokumentáció tartaIma tekintendő irányadónak, és ajánIatkérő semmifé|e
fe|e|ősséget nem vá||aI az e|ektronikus iratok sérü|ésébő|, megrongá|ódásábó|
fakadó károkért. Aján|attevő kÜ|ön kérésére (p|. e-maiI cím hiányában) az
e|ektronikus dokumentumokat CD |emezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az aján|attéte|i felhívásban
fog|a|takat, ezért hangsú|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáció az aján|attéte|i
fethívássaI együtt keze|endő. Az ajánlattéte|i fe|hívás és a dokumentáció
rendelkezéseinek eset|eges eIlentmondása esetén a feIhívásban szerep|ők az
irányadóak. A dokumentácĺó papíra|apú és e|ektronikus változata közÜ| a papíra|apri
az irányadó. Aján|attevő köte|ezettségét képezi - az ajánlattéte|i fe|hívás és je|en

dokumentáció gondos áttanu|mányozását kovetően _ az ezekben fog|a|t va|amennyi
e|őírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció
betartása, valamint a kiegészítő (érteImező) tájékoztatás-kérésre adott
ajánlatkérői vá|aszok figyelembevétele. AjánIattevő köteIes az ajánIattéteIi
fe|hívásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítésse| kapcso|atban -
szolgá|tatott minden információ pontosságáró| meggyőződni.

4.3. Formai e|őírások:
. az ajánlat papír a|apú pé|dányát zsĺnórra|, |apozhatóan ossze ke|| fűzni, a

csomót matricávaI az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e

ke|l bé|yegezni, vagy az aján|attevő részéről erre jogosu|tnak a|á kel| írni, ú9y
hogy a bé|yegző, il|ető|eg az a|áírás |egaĺább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|dalszámozása eggye| kezdődjön és olda|anként novekedjen.
E|egendő a szöveget vagy számokat, Vagy képet tartaImazó o|da|akat
számozni, az üres o|da|akat nem ke||, de |ehet' A cím|apot és hátlapot (ha
vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az aján|atkérő az ettő| kismértékben
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e|térő számozást (p|. egyes o|dalakná| a /A, lB o|da|szám) is e|fogad, ha a
tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyérte|műen azonosítható és az
iratok he|yére egyérte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kismértékben
hiányos számozást jogosu|t kĺegészíteni, ha ez az aján|atban való tájékozódása,
il|etve az ajánlatra va|ó hivatkozása érdekében szÜkséges;

. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot Vagy fe|o|vasó|apot kovetően)
tarta|omjegyzéket ke|| tartaImaznia, me|y a|apján az ajánlatban szerep|ő
dokumentumok o|dalszám alapján megta|á|hatóak;

. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban,
továbbá 3 db a papír a|apú pé|dánnyal mindenben megegyező e|ektronikus
másolati pé|dányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén alá ke|| írnia
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek,
Vagy szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak;

. az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggye| ke|| e||átni;

. az aján|atokat zárt, sérü|ésmentes csomagolásba helyezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosítanĺ kel|, hogy az ajánIat egyes pé|dányai együtt
maradjanak, egyérte|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását kovetően
abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a
csomago|ás kü|ső fe|ületén megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban
felsorolt adatok;

. a zárt csomagon ,,Ajánlat - Auróra eszközbeszerzés,,, va|amint: ,,Csak
közbeszerzési e|járás során, az aján|attéte|i határidő lejártakor bontható fe|!"
megjelö|ést kell fe|tüntetni.

4.4. Az aján|at nem tarta|mazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az aján|attevő
álta| e|köVetett hibák szükséges korrekcĺóinak kivéte|ével, amely esetben, ezen
korrekciókat az aján|atot a|áírő szemé|ynek, vagy szemé|yeknek kézjegyükkel ke||
e||átni.

4.5. Az aján|atot írásban és zártan, a felhívás á|taI megje|ö|t kapcso|attartási pontban
megadott címre kozvet|enÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i
határidő |ejártáig. A postán, futárraI feIadott, Vagy szemé|yesen kézbesített
aján|atot az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnak, ha annak
kézhezvéte|ére az ajánĺattéte|i határidő |ejártáig sor kerül. Az ajánlat, i|letve az
azza| kapcso|atos postai kÜ|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt
terhel i.

4.6. Az aján|at benyújtásának he|ye és határideje:

EuProcuľe Consult Kft.
Egri Fiókte|ep

33oO Eger, Bajcsy Zs. rit 5-7.t|2
határideje: 2o15.

-. 
1o.oo óra

4.7. Személyes |eadás esetén kérjÜk, hogy aján|ataikat munkanapokon 10-15 óra között
adják |e, az aján|attéte|i határidő |ejártának napján 9-10 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tarta|ma a
fe|bontás időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.
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4.g. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazo|ás- és nyilatkozatminta alkaImazását írja e|ő,
ez ésetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük |ehetőség szerint
felhasználni és megfe|e|ően kitö|tve az aján|athoz mellékelni.
Az aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tartalmi|ag mindenben
megfélelő más okirat is me|léke|hető (p|. referencia nyĺ|atkozat esetén). Az
aiáń|attevő fe|e|ősségge| tartozik az aján|atban közölt adatok és nyi|atkozatok,
vá|amint a becsato|t igazo|ások, okiratok tartalmának valódiságáért.

4.1o. Az ajánlat előkészítéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagY az aján|athoz
szÜksěges információk megszerzéséveI kapcsoIatos muIasztás következményei
aján|attevőt terhe|ik. Az ajánlat elkészítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a
ko,beszer,ési eljárásban va|ó részvéte|lel kapcso|atban fe|meru|ő kö|tségeket az
aján|attevő magá vise|i és ezek részben Vagy egészben történő megtérítésére az
ajántattérő nem kotelezhető (kivéve a Kbt. 165. s (2) bekezdésében fog|a|t eset
fěnná||ását). Minden olyan adat, információ beszerzése, - ame|y ajánlata
elkészítéséńez és a szerződéses köte|ezettségek e|vál|a|ásához szükségesek - saját
kö|tségÜkre és saját fe|e|ősségükre az Aján|attevő feladata.

4.L1-. Aján|atkérő az aján|at benyújtását kovetően nem veszĺ figye|embe ajánlattevőnek
- a pontos ĺnfoŕmációk hiányára hivatkozó ajánlat módosítására vonatkozó
kére|mét. Az aján|athoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését
szolgá|ja a ieien dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés Iehetősége.
Ajánlatlevőnér - a jogszabá|yi rende|kezések betartása me|lett - az ajánlattételi
fětnívásban, a dokumentációban és az aján|attevők kérdéseire adott vá|aszokban
meghatározottaknak megfe|elően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.t2. Az ajánlatban közö|t információk kizáró|ag ezen kozbeszerzési e|járás
eredményének megá||apítása keretében kerülnek fe|haszná|ásra'

5. nÉszłrÁľLATTÉTEL,
tEHETősÉGE

ILLEWE ľösgvÁ!.TozATÚ AJÁNLATTÉĺel

5.1. Aján|atkérő a részajánlattéte| |ehetőségét biztosít az alábbiak szerint:
L. rész: Digitá|ĺs detektor
2. rész: orvosi eszközok

5.2. Az aján|attevő je|en eljárásban többvá|tozatú (alternatív) aján|atot nem tehet, az
i|yen ajánIatot ajá nlatkérő érvényte|ennek nyi |vá nítja.

6. rözös AJÁNLATrÉľrI.

6.L. Az aján|attételre fe|hívott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot,
nĺncś azonban akadá|ya annak, hogy va|ame|y gazdasági szerep|ő olyan gazdasági
szerep|őve| tegyen közös ajánlatot, ame|ynek ajánlatkérő nem ktildött aján|ati
felhívást. A k_özös aján|attevők köte|esek maguk közÜ| e9Y, a közbeszerzési
e|járásban a közös aján|attevők nevében e|járni jogosuĺt képvise|őt megje|ölni.

6.2. Kozös aján|atot tevő nyertesek á|ta| |étrehozandó gazdasági társaság, i|letve jogi
személy |étrehozását aiánlattérő nem teszi lehetővé.

6.3. A közös aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak
egyérteIműen tartaImaznia kelI a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Ahol a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők étesítését írja e|ő, va|amint a

kiegészítő tájékoztatás megadása IKbt. 45. s], a hĺánypót|ás-[Kbt. 67' 5]' a

fe|v-i|ágosítás [Kbt. 67. s] és indoko|ás [Kbt. 69-70. s] kérése esetében az
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ajánIatkérő a közos ajánIattevőknek sző|ő étesítését, tájékoztatását, i||etve
felhívását a közös aján|attevők nevében e|járnijogosu|t képvise|őnek kti|di meg.

6.5. Amennyiben az aján|atkérő aján|ati biztosíték nyújtását ;rut. 59. s] írja e|ő, a
közös aján|attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk.
Az aján|ati kötöttségnek bárme|yĺk közös ajánlattevő részérő| történt megsértése
[59. 5 (4) bekezdése] esetén a biztosíték az aján|atkérőt il|eti meg!

6.6. A közös ajánlattevők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

6.7. Ha egy gazdasági szerep|ő a kĺjzbeszerzés éľtékének huszonöt száza|ékát
meghaladó mértékben fog közvet|enü| részt venni a szerződés - részaján|at-téte|i
|ehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor
nem lehet alvá||a|kozónak minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés
te|jesítése során közös ajánIattevőként ke||, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági
szerep|őnek a szerződés te|jesítésében va|ó részvéte|e arányát az határozza meg,
hogy mi|yen arányban részesü| a beszerzés tárgyának á|ta|ános forgalmi adó né|kÜ|
szá mított e||enértékéből.

6.8. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz aján|atot a közbeszerzési
e|járásban, akkor az aján|athoz csato|nĺuk kel| az erre vonatkozó megál|apodást.
A kozös aján|attevők megá||apodásának tarta|maznĺa ke||:

- a je|en közbeszerzési e|járásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
ka pcsoIatta rtásra ) jog osu |t képviselő szervezet meg nevezését ;

- a szerződés te|jesítéséért egyetemIeges feIe|ősségvá|la|ást minden tag
részérő|;

- aján|atban vá|la|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismertetését a
tagok és a vezető között;

- a számlázás rendjét.

7. Üzleľr TIToK VÉDELME

7.7'. Az aján|attevő az aján|atában, valamint a 69-7o' $ szerĺntĺ indokolásban
elkü|önített módon e|he|yezett, üz|eti tĺtkot IPtk. 2:47.$] tartalmazó iratok
nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja. Az tiz|eti titkot tarLa|mazó iratokat úgy ke||
e|készíteni, hogy azok a Ptk. 2:47.9 figyelemme| kizáró|ag o|yan információkat
tarta|mazzanak, ame|yek nyi|vánosságra hozata|a az üzleti tevékenység végzése
szempontjábó| aránytalan sére|met okozna, továbbá ne tarta|mazzák az a|ábbiakat:
- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevének, címének (székhe|yének,

Iakóhelyének), vaIamint oIyan ténynek, informácĺónak, megoIdásnak Va9y
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyi|vánosságra hozata|át, ame|y
értéke|ési szempont a|apján étéke|ésre kerÜ|, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a
(3) bekezdés hatá|ya a|á nem tartozó - részinformációk, aIapadatok (így
kt]|önosen azárazott kö|tségvetés) nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja;

- nem kor|átozható vagy nem ti|tható meg üz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyilvánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a
kozérdekbő| nyiIvános adatra vonatkozó, kü|ön törvényben meghatározott
adatszolgá|tatásĺ és tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A kozbeszerzési e|járás
a|apján megkotött szerződés engedményezést kizárő rendelkezése nem minősÜ|
üz|eti titoknak.

7.2. Ajánlatkérő nem vá||al fe|elősséget az Üz|eti titoknak tartott információk, iratok
harmadik személyek (különösen más aján|attevők, gazdaságĺ szerep|ők) á|ta|ĺ
megismeréséért, amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 2:47.s ] tarta|mazó
iratokat aján|atában nem e|különített módon, vagy úgy he|yezi el, hogy azok
tartalmaznak a fentiekben megje|ö|t informácĺókat is.
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8. AJÁNLATI xöĺoľľsÉc
Az aján|ati kötottség időtartama: 30 nap (az aján|atok bontásától számítva).

9. AzAJÁNLAToKFELBoNTÁSA

9.L. Az ajánlatokat tartalmazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

EuProcure Consult Kft.
Egri Fióktelep

33oo Eger, Bajcsy Zs. út 5.7.lI2
ideje: 2015.

-. 
1o.o0 óra

9.2. Az aján|atok fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, az ajánlattevő, va|amint az á|ta|a

megńívott szemé|yek, továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részesÜ|ő
ajáň|atkérő esetében - a kü|ön jogszabáĺyban meghatározott szervek képvise|ői,
va|amint szemé|yek Iehetnek je|en.

9.3' Az aján|at fe|bontásakor ismertetni kel| az aján|attevő nevét, címét (székhe|yét,
Iakóhe|yét), vaIamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, ameIyek az
értékelési szempont (részszempontok) alapján értéke|ésre kerülnek.

9.4. Az ajánlatkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, a végső ajánlatok
fe|bońtása e|őtt közvetlenü| ismerteti a közbeszerzés _ a 18. $ (2) bekezdésének
alka|mazása né|kĹi| számított - becsĹi|t értéket és a szerződés te|jesítéséhez
rendelkezésre á||ó anyagi fedezet összegét.

10. Az AJÁNLAToK eleÍnÁLÁsn

10.1. A nyí|t e|járásban az aján|atok bírá|atát az aján|atkérő két szakaszban végzi:.

Ĺo.2. Az aján|at e|bírálása során az aján|atkérőnek meg ke|l vizsgálnia, hogy az
ajánlatok megfe|e|nek-e az aján|attéte|i felhívásban' a dokumentációban, va|amint
a jogszabályokban meghatározott fe|téteIeknek.

1o.3. Az aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy az aján|at érvényte|en-e, és hogy az
a3ánlattevőt ki ke|l-e zárni az eljárásbó|. Az aján|at téte|es átvizsgá|ása során
megá||apításra kerü|nek az aján|at esetleges érvényte|enítésére vagy az aján|attevő
kizárására okot adó körü|mények.

1o.4. Az érvényes aján|atot az e|járást megindító fe|hívásban meghatározott értéke|ési
szempont 

-a|apján, 
valamint a Kbt. 7I-73. $-okban, az e|járást megindító

fe|hívásban, továbbá a jelen dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| értéke|ni.

10.5. Az ajánIatkérő az ajánIatokat a |ehető legrövidebb időn be|ü| köteles e|bírá|ni, az
e|bíráĹást o|yan időtartam a|att ke|l e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást
|ezáró döntésrő| va|ó énesítésére az aján|ati kötottség fenná||ása alatt sor kerÜ|jön.

1o.6. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aián|ati kötöttséo |ejártá!ak időoontjá.t
meoe|őzően fe|kérheti az aján|attevőt aján|atának meghatározott időpontig történő
további fenntartására, az aján|ati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja
meg az ajánlati kötöttség |ejártának eredetĺ időpontjátó| számított 60 napot.
Amlnnyiben az ajánlattevő az ajántatkérő áItaI megadott ha.4ridőben nem
nyilatkozik, ÚlgY ke!| tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megje!ölt
időpontig fenntartja. Amennyiben aján|attevő aján|atát nem tartja fenn, az
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ajánIati kötottség Iejártának eredeti időpontját kovetően az e|járás további
részében az énéke|és során ajánlatát figyeĺmen kívü| ke|| hagyni.

to.7. Az aján|atkérő köteles az összes aján|attevő számára azonos fe|tételekke|
biztosítani a hiánypót|ás |ehetőségét, valamint az aján|atokban ta|á|ható, nem
egyérteImű kijeIentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az aján|attevőktől felvi|ágosítást kérni' A hiánypótlás és fe|vi|ágosítás
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. $-a tarLa|mazza.

1o.8. Mindaddig, amíg bárme|y aján|attevő számára hiánypót|ásra vagy fe|vi|ágosítás
nyújtására határidő van fo|yamatban, az aján|attevő pótolhat olyan hiányokat,
ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.

1o.9. Az aján|atkérő az étéke|és szempontjábó| |ényeges aján|ati e|emek tartalmát
mega|apozó adatokat, va|amint ĺndoko|ást köte|es írásban kérni és errő| a kérésrő|
a tobbi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemme| arányta|anu| a|acsony árat tarta|maz
bármely olyan, az e|lenszo|gá|tatásra vonatkozó összeg tekintetében, ame|y
onál|óan értéke|ésre kerÜ|'
Az ár aránytalanuI a|acsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi
tapaszta|ataira, a kozbeszerzést mege|őzően végzett piacfelmérés eredményére
Vagy a kozbeszerzést mege|őzően a becsÜ|t érték meghatározásához fe|haszná|t
egyéb adatokra ke|l figyelemme| lenni. Köte|es az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni
kÜ|önösen akkor, ha az aján|atban fog|a|t - a Kbt. 69' 5 (1) bekezdés szerinti -
el|enszo|gá|tatás tobb, mint húsz száza|ékka| e|tér a kozbeszerzés _ az
el|enszo|gá|tatás oná||óan értéke|ésre kerÜ|ő va|ame|y e|eme esetén az adott e|emre
eső - a Kbt. 1B. $ (2) bekezdésének alkaImazása nélkÜ| számított becsÜ|t értékétő|.
Az irreá|is ajánlati e|em (e||enszo|gáltatás) miatti indokolás kérés szabá|yait a Kbt.
69. 5-a tartalmazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó dontés meghozata|ához az
szÜkséges, az aján|atkérő összehason|ítás cé|jából a tobbi aján|attevőtő| is kérhet
be meghatározott aján|ati e|emeket megalapozó adatokat.

10.10. Ha az ajánlatnak az értéke|ési részszempontok szerinti valame|yik tarta|mi
e|eme |ehetet|ennek vagy tú|zottan magas vagy a|acsony mértékűnek, i||etve
kirívóan arányta|annak értéke|t kötelezettségvá||a|ást tarta|maz, az ajánlatkérő az
érintett aján|ati e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köteles írásban
kérni. Az ajánlatkérőnek errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt egyidejű|eg, írásban
értesítenie ke||.
Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére á|ló iratok alapján köte|es
meggyőződni az ajánlati e|emek mega|apozottságáró|, te|jesíthetőségéről, ennek
során az ajánĺattevőtő| írásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre
vonatkozóan.
Az aján|atkérő köte|es érvényte|ennek nyi|vánítani az ajánlatot, ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást'

11. nz ÉnvÉľYEs AJÁNLAToK ÉnľÉxelÉse

Az érvényes aján|atokat aján|atkérő a Kbt.71. $ (2) bekezdése a) pontja alapján a
|ega|acsonyabb osszegű e|lenszo|gá|tatás szempontja a|apján bírá|ja e|.

11.1. Az aján|atot az aján|atkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban:
Bírá|óbizottság) értéke|i az aján|ati fe|hívásban meghatározott a|ka|massági és
énéke|ési szempontok aIapján.

LL.z. A Bírálóbizottság szakvé|eményt készít a döntéshoző részére, ame|yben javas|atot
tesz az eset|eges kizárásra, az érvényte|enségre, va|amint a nyertes
aján|attevőre. AjánIatkérő a Kbt. 67. 5-a a|apján biztosítja a hiánypót|ás
|ehetőségét az aján|attevők számára.
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Lz. EREDMÉNYHIRDETÉs, osszeerzÉs łz arÁľlAToK eI.gÍRÁLÁsÁnól
LZ.L.Az aján|atkérő koteles az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|,

az eljárás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés
teljesítésére va|ó alka|mat|anságának megál|apításárő|, aján|atának egyéb okbó|
tortént érvénytelenné nyi|vánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő|
hozott dontést kovetően a |ehető |eghamarabb, de legkésőbb három munkanapon
be|ül.

L2.2. Az aján|atkérő az aján|atok elbírá|ásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minták szerint írásbe|i összegezést köte|es készíteni az ajánlatokró|.
Az aján|atkérő az aján|atok e|bírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy
e|ektronikus úton történő megkÜ|désével teljesítĺ.

I2.3. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírá|ásáró| készített írásbeli összegezést az
ajánlattevők részére történő megkÜ|désétő| számított huszadik napig egy
aIkaIommaI jogosult módosítani, szükség esetén az érvényteIenségről sző|ő
tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstő| e|álIni, iIletve
amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti á||apot nem á||ítható he|yre, a
szerződést azonnali hatál|ya| fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését követően
ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) törvénysértő vo|t és a módosítás a
törvénysértést orvoso|ja. Az aján|atkérő a módosított írásbe|i összegezést kote|es
faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az összes ajánlattevőnek
megkÜ|deni.

13. ELőZETES VITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79. s (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi
címre ke|| benyújtani:
EuProcure Consult Kft.
Egri Fiókte|ep
3300 Eger, Bajcsy Zs. tit5.Ilf
Tel: +36 36784924
Fax: +36 36 784 70L
email : eupconsult@eupconsult. hu

13.2. A kére|mezőnek az ajánĺatkérőhoz benyújtott kére|mében (a továbbiakban:
e|őzetes vitarendezési kére|em) meg ke|| je|ölnie az írásbe|i osszegezés vagy egyéb
dokumentum, vagy e|járási cselekmény jogsértőnek tartott e|emét, továbbá a
kére|mező javas|atát, észrevéte|ét, vaIamint az ál|áspontját a|átámasztó adatokat,
tényeket, továbbá az azt a|átámasztó dokumentumokra - ha vannak iĺyenek -
hivatkoznia kell.
Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tarta|mazza.

13.3. Amennyiben valame|y aján|attevő a rendelkezésére á|ló határidőben e|őzetes
vitarendezési kére|met nyújtott be az aján|atok bontását kovetően történt e|járási
cseIekménnye|, keIetkezett dokumentummaI kapcsoIatban, az ajánlatkérő a
kérelem benyújtásától a vá|aszának megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést ha eddig az időpontig a

szerződéskötési mo rató ri u m egyébként Iejá rna.

Ĺ4. A szERzőoÉs uecxöľÉse És reuesÍľÉse
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L4.L. Eredményes közbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyertes szervezettel
(szemé||ye|) - közös aján|attéte| esetén a nyertes szervezetekke| (személyekkel) -
ke|| írásban megkötni a közbeszerzési e|járásban közölt vé9leges fe|téte|ek,
szerződ éstervezet és ajá n lat ta rta I má na k megfele|ően.

L4.2' A szerződésnek tarta|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott értéke|ési
szempontra tekintette| - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre
kerü|tek.

L4.3. Az ajánlatok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbe|i összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megkti|dése napjától a nyertes aján|attevő és a második legkedvezőbb
aján|atot (ha ajánlatkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati
kötöttsége további harminc nappaI meghosszabbodik.

L4.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyertes ajánlattevő nem fizet, i|letve számo| e| a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben olyan kö|tségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekĺntetében merü|nek fe|, és
meIyek a nyertes ajánIattevő adóköteles jövedeImének csökkentésére
alkalmasak;

. a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett
Ügy|etekrő| az aján|atkérőt haIadéktalanu| értesíti.

L4.5. Az ajánĺatkérőként szerződő fél jogosu|t és egyben köte|es a szerződést
felmondani - ha szükséges o|yan határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett fe|adata e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:

. a nyertes aján|attevőben közvetetten Vagy közvet|enÜ| Z5o/o-ot megha|adó
tu|ajdoni részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga
szerint jogképes szervezet, amely nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meg határozott feItéteIeknek.

. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy közvet|enül Z5o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szervezetben, ame|y nem fe|e| meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott fe|tételeknek.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyertes aján|attevő a szerződés
megszűnése e|őtt már te|jesített szolgá|tatás szerződésszerű pénzbe|i
e| |enértékére jogosu |t.

Ĺ4.6. A kÜ|fö|di adói||etőségű nyertes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghataImazást csato|ni, hogy az il|etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar
adóhatóság közvet|enrjI beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
orszá9ok közötti jogsegé|y igénybevéteIe nélkü|.

I4.7. 
^ 

közbeszerzési szerződést a kozbeszerzési e|járás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő fé|nek, iIletve közösen aján|atot tevőknek ke|| te|jesítenie.

14.8. Az aján|attevőként szerződő fé| te|jesítésében köte|es kozreműködni az o|yan
alvá||alkozó és szakember, amely a közbeszerzési e|járásban részt vett az
aján|attevő aĺkaĺmasságának igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az
aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a korábban megjelölt
aIvá||aIkozó helyett igénybe venni kívánt - aIválIaIkozó bevonását bejeĺenteni,
amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia
ke|l arró| ĺs, hogy az álta|a ĺgénybe venni kívánt a|vá||a|kozó nem ál| a kizáró okok
hatá|ya alatt.
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3. KöTET
szERzőDÉsľenvezET VAGY szenzőoÉsrs relľÉľeI.ex

AoÁsvÉrelr szrnzőoÉs

TERVEZET

ame|y |étrejött egyrészrő| Józsefuárosi onkormányzat (székhe|ye: 1082 Budapest, Baross
u. 63-67 ., Képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószáma : 157357I5-2.4f ,

pénzforgaImi, fizetési számlaszáma: 14100000-10213949-2B000009), továbbiakban:
Vevő)

másrészrő| a (név) (székhe|y:
adószám: ..........'. pénzforga|mi fizetési

szám|aszáml
képviselő:

cégjegyzékszá m. : ....'........'..'..'..................'. . ;

) kivitelezői nyi|vántartási azon.:

) mint vál|a|kozó (, a továbbiakban: Eladó)

E!őzmények

Vevő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:Kbt.) III. része a|apján nemzeti
e|járásrend nyílt közbeszerzési e|járást foIytatott Ie ,,Jőzsefuárosi Egészségiigyi
SzolgáIat komptex fejtesztése keretében eszközbeszerzés szállítási szerződés
keretében a KMOP- 4,3.2/A-73.2o73-ooo7 azonosítő számú projekt során,,
eInevezéssel.

Az e|járásban 2 részre |ehetett részaján|atot tenni.

Az eljárás nyertese az I, rész tekintetében E|adó |ett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak
megfelelően a szerződés ve|e kerÜ| megkötésre'

Fe|ek rogzítik, hogy Vevő a 2013' évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) Bl1.s (1) bek 7) pontja

a|apján szerződő hatóságnak minősü|,

II' A szerződés tárgya

1. Eladó e|ad Vevő megvásáro| a je|en szerződés és a közbeszerzési e|járás

iratanyaga szerinti 1 db. direkt digitális detektort annak tartozékaiva|, alkotórészeive|,
PA6S szerver fejlesztésse|, (továbbiakban: termék(ek) vagy eszköz(ök)) a közbeszerzési
e|járás iratanyagában meghatározott műszaki specifikácĺóban. E|adó fe|adata a műszaki
etjárásban fogIalt egyéb köteIezettségek te|jesítése.

2. E|adó köte|ezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési he|yre történő
szá||ítása, majd annak beszere|ése, beüzeme|ése, próbaüzem eĺ|átása, a do|9ozók

oktatása stb. Felek rogzítik, hogy a járu|ékos szo|gá|tatások e|lenértékét a vételár
tartalmazza.
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3. Felek megálIapítják, hogy a te|jesítés akkor megfele|ő, ha a te|jesített termékek a
jogszabályoknak megfeIe|ően vaIamennyi olyan technikai és jogi feItéte||eI bírnak,

ameIyek a humán egészségügyi ellátásban való rende|tetésszerű használathoz

szÜkségesek.

6. Felek megá|lapodnak abban, hogy az aján|atban esetlegesen konkrétan

megaján|ott eszkoz he|yett (az eszköz gyátásának megszűnése, a márkanév

megvá|tozása, vagy időszakos beszerezhetet|enség miatt) azonos vagy jobb je||emzőkkel

bíró eszközze| teljesíthet az Eladó. Ez a szabá|y csak akkor a|ka|mazható, ha az eredeti

eszközze| való teljesítésnek az E|adón kívÜl ál|ó okbó| torténő |ehetetlenné vá|ását az

E|adó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanuI beje|enti) és egyben

ĺgazo|ja (eszközismertetővel), hogy a te|jesítésre me9ajánIott eszkoz je||emzői

megfe|e|nek az ajánlatban meghatározottaknak. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy az

el|enérték fentiek következtében nem vá|tozik.

III. Az el|enérték

1. Az eszkozök e||enértékét - me|y magában fog|a| va|amennyi,
je|en szerződésben rögzített köte|ezettség e||átásának e||enértékét is

aján|ata alapján HUF + ÍlFA, azaz

a feIhívásban, i||.
- a fe|ek az E|adő

Hur + Árł
osszegben á||apítják meg a Fe|ek.

2. A te|jesített eszközök e||enértékének megfizetésének fe|téte|e, hogy a hiány- és

hibamentes te|jesítést (me|y nem terjed ki az eset|eges ún. rejtett hibákra) a Vevő

képvise|ője igazolja (teljesítésigazolás). Ezen okirat a számla köte|ező me|lék|ete.

3. A szerződés pénzügyi fedezetét 1oo,ooooo0 o/o-ban a KMOP-4.3.2/^-L3-2013-

0001 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja utófinanszírozás

keretében.

4. Vevő elő|eget nem biztosít.

5. Az ellenszo|gá|tatás az igazo|t szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 130. 5

(1), (6) bekezdése, továbbá a Ptk.6:130.5 (1)-(2) bekezdése szerint - átuta|ássa|,

forintban (HUF) kerÜ| kifizetésre.

6. Vevő az e||enszo|9á|tatás összegét az igazo|t te|jesítést kovetően benyújtott

szám|a el|enében átuta|ássa| fizeti meg E|adó részére, a számla kézhezvéte|étől számított

30 napon be|Ü| a fentiek szerint.

7. A te|jesítés során 1 db szám|a (mértéke: a szerződés nettó érték 100o/o-a)

á||ítható ki.

8. A te|jesítésigazo|ás kiál|ítására a sikeres tjzembe he|yezést követően, va|amennyi

kapcso|ódó fe|adat e||átása után kerülhet sor. A szám|a ezt követően nyújtható be. A

teljesítésigazo|ás kiá||ítására jogosu|t.
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9. Vevő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szóló torvény 36/A. 5-ában fog|a|takat

te|jes körben aIkaImazza.

10. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy az eszközok fentebb meghatározott el|enértéke
magában fog|aI va|amennyi, a je|en szerződés te|jesítéséve| kapcsolatos E|adó-i

kote|ezettség el|enértékét is. E|adó az eszkoz ajánlatban rogzített e|lenértékén kívÜ| je|en

szerződésse| kapcsolatosan további el|enértékre vonatkozó fizetési igényt semmi|yen
jogcímen nem terjeszthet e|ő.

11. Késede|mes fizetés esetén a Vevő, mint szerződő hatóság a Ptk-ban (6:155.$ (1)-
(2)) meghatározott mértékű és a késede|em időtartamával arányos késede|mi kamat és
kö|tségátalány megfizetésére köteles.

IV. A szerződés tarta|ma

1. Fe|ek rögzítik, hogy a te|epítésigényes eszközök esetében a szükséges építészeti, il|.
szakipari je|legű munkák tekintetében Vevő feladata a sztikséges kia|akítás az E|adó

adatszo|gá|tatása a|apján. Ennek során E|adó köte|ezettsége a he|yiségek kia|akításához
és a te|epítéshez szükséges összes műszaki információ megadása, a je|en szerződés
a|áírását követő ..'. napon be|ü|.

2. E|adó a szerződés tárgyát beszere|t, Üzembe he|yezett á||apotban, a szukséges

okiratokkal el|átva, a próbaüzemet követően köte|es a Vevőnek átadni.

3. E|adó köte|es a te|jes rendszer te|epítésére' ezen tevékenységhez a szakemberek és

szÜkséges szerszámok biztosítására, továbbá a te|jes rendszer beüzeme|ése és
próbatjzem végrehajtására a Megrende|ővel együttműködve, me|yrő| jegyzőkönyv készÜ|,

valamint keze|őszemé|yzet betanításának e|végzése a próbaüzem időszaka a|att, |ega|ább

két műszakot felöle|ő időinterva||umban. A próbaüzem időtartama:3 hét. A próbaüzem

akkor sikeres, ha a próbaüzem te|jes időtartama alatt,a szerződés közvetett tárgyai
hiány-, és hibamentesen működnek, azaz va|amennyi funkció, fo|yamatosan
működőképes' A próbaÜzemhez szükséges eIektromos áramot, segédanyagokat a
Meg rende|ő biztosítja.

4. Az átadás-átvéte| időpontjáró| i|l. a próbaüzemrő| a Vevőt köte|es az E|adő

|ega|ább 2 munkanappa| korábban értesíteni.

5. Eladó kije|enti, hogy tudomása van arró|, hogy működő egészségtigyi intézmény

terÜ|etén kelI te|jesítenie, így kije|enti, hogy a te|jesítést, az intézmény rendjét a |ehető

|egkevésbé zavarő módon, a tevékenységet a sztikséghez képest nem zavarva végzi.

Bármi|yen munkavégzés (ide értve a he|yszínre szál|ítást is) a Vevő intézményében
kizárő|ag 9-16 óra kozött törĽénhet.

6. Az E|adó tevékenysége a páciensek nyugalmát nem zavarhatja.

7. Amennyiben a szerződés te|jesítéséhez a meg|évő informatĺkai rendszerhez ke||

kapcso|ódni, az ezze| kapcsolatos feladatokat csak a keze|ési időn kívÜ|, és o|y módon

köteles azE|adő elvégezni, hogy adatvesztésse| ne járjon.
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8. A te|jesítés helye: elsősorban: VIII. kertj|et Józsefuáros, Auróra u.22-28.
Józsefuárosi EgészségĹigyi Szo|gá|at, a te|ephelyen belÜli e|he|yezésrő| a Vevő pontos
írásbeĺi tájékoztatást ad.

9. Eladó saját (vagy más) megfele|ő fuvareszközon köteles biztosítani az eszköznek
a teljesítés he|yére torténő szá||ítását. A szál|ítás módszerének (a|ka|mazott eszköznek)
olyannak ke|l |ennie, hogy az eszközök ne sérÜ|jenek, a jogszabá|yoknak, szabványoknak
mindenben megfe|eljenek. A |erakodás és a te|epítési he|yre történő beszá||ítás az E|adő
kote|ezettsége. E|adó köte|es a |erakodáshoz a megfe|e|ő személyi, i||. tárgyi fe|téte|eket
biztosítani.

10. Az átadás-átvétel időpontjában a IV.3. pont szerinti he|yszínen a fe|ek közosen
e|lenőrzik az eszközok szemme| |átható tu|ajdonágait, és azok szerződésszerűségét. rzt
követően Vevő az E|adó rendelkezésére bocsátja a munkaterület érintett részeit, aho|

E|adó e|végzi a szükséges végső szere|ést, beüzeme|ést, majd ezt követően a próbaüzem
kovetkezik' A próbaÜzemmeI egy időben EIadó elvégzi a do|9ozók beoktatását. A
|eszá||ított eszközok beüzeme|ési he|yszínre történő szá||ítása Vevő feladata. Az átadás-
átvéte| és a végső szerelés, beüzeme|és közti időszakban az eszkozok fe|elős őrzésérő|
Vevő gondoskodik.

11. Az átadás-átvéte| során az E|adó átad3a az eszközök haszná|ati útmutatóit,
jótá||ási jegyeit, i|l. egyéb re|eváns dokumentumokat.

12. Amennyiben az átadás-átvéte| során bármi|yen hiba- vagy hiány á|lapítható meg,
akkor az átvéte|t a Vevő megtagadja. Ebben az esetben az E|adó köte|es |egkésőbb 5
munkanapon beltjl hiány- és hibamentesen átadni az eszközöket. Az átadás-átvétel
időpontjárő| az E|adó a Vevőt |ega|ább 2 munkanappa| korábban köte|es értesíteni. A
próbaüzem isméte|ten |efo|ytata ndó.

13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvéte| során csak és kizáró|ag a

szemme| |átható je||emzőket, il|. az próbaüzem során csak a működőképességet
e||enőrzik. Ennek alapján az átadás-átvéte|i jegyzőkönyv átadása Vevő részérő| nem
je|enti az űn. rejtett hibák, szabad szemme| nem látható hiányosságok, i||. kü|önosen
mindazon követelmények esetén, me|yre műszaki adat e|őírása kerti|t meghatározásra,
de mérésre nem kerü|t sor, a hiány- és hibamentes te|jesítés igazo|ását'

15. E|adó csak |egális, a vonatkozó jogszabá|yoknak megfe|e|ő forrásbó| szerezheti be

az eszközoket, me|yet Vevő kérésére igazo|nia ke||.

15. A szerződés te|jesítése akkor történik meg, amikor az eszköz a Vevő részérő|
átvételre kerü|t. Eddi9 az időpontĺg a kö|tség- és kárveszé|yvise|és az E|adót terhe|ik.

1B' E|adó kije|enti, hogy tudomása Van arró|, hogy Európai Uniós támogatássaI
érintett beszerzés te|jesítését vá||aIta. Kijelenti, hogy ennek megfeIe|ően fokozott
gondosságga| jár e| a te|jesítés során, továbbá tartózkodik minden o|yan tevékenységtő|,
i||. mu|asztástó|, me|y a támogatás egészben vagy részbeni felhaszná|ását kizárja vagy
kor|átozza.

19. A je|en fejezetben meghatározott, il|. a műszaki |eírásban szerep|ő feladatokat
Eladó csak az adott munkának megfelelő szakképzettségge| és gyakor|atta| rende|kező
személ|yel |áthatja e|.
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20. A jelen fejezetben előírt köte|ezettségek bárme|yikének E|adó á|ta|i megszegése
sú lyos szerződésszegésnek mi nősÜ |.

V . Szerződési biztosítékok

1. Késede|mes te|jesítés esetére - amennyiben azéń az E|adó fe|e|ős - a fe|ek

késedelmi kötbérfizetési köte|ezettségben ál|apodnak meg. A késede|mi kötbér mértéke a
teljes nettó vételár 0,5 o/o-alkésede|mes nap, minden megkezdett naptári napra. A
késede|mi kotbér a teljesítés határidejének túl|épése, va|amint az uzembe he|yezésre

rendelkezésre á||ó határidő tú||épése esetén fizetendő. Fe|ek kifejezetten rögzítĺk, hogy

mentesül az Eladó a késede|mi kötbér megfizetésére azon időszakra, ame|y időszak alatt
azért nem tudott te|jesíteni, mert Megrendelő nem te|jesítette szerződésszerűen a

köte|ezettségeit. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes nap, ennek e|érésekor

Vevő a meghiúsu|ás jogkövetkezményeit aIkaImazza és a késedelmi kötbéraIkaImazásátó|
eltekint.

2, Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerződés te|jesítése olyan
okbó|, me|yért az E|adó fe|elős, meghiúsu|, köte|es a te|jes nettó véte|ár 15 o/o-nak

megfe|e|ő mértékű meghiúsu|ási kotbér megfizetésére.

3. A Vevő a kötbérkovete|ését írásbeli felszó|ítás útján érvényesítheti, melynek az
E|adó köte|es B naptári napon be|ül maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben az E|adó a

fe|hívás kézhezvéte|ét követő 3 napon be|Ül érdemi - indok|ássa| és bizonyítékokkaĺ
a|átámasztott kimentést nem tesz, akkor a kotbérkövetelés az Eladó részérő|

e|ismertnek tekinthető és ezze| beszámíthatóvá válik, a Kbt. 130.9 (6) bek. fe|téte|einek

te|jesü|ése esetén.

4. Vevő követelheti a fentieken tú| felmerÜ|ő kárát.

5. Fe|ek megállapodnak abban, hogy E|adó az eszkozokre 24 havi á|talános jótá||ást

vál|al. A jótál|ás feltételeit a jótál|ási jegy tarta|mazza azza|, hogy az e|őírt kötelező
átvizsgá|ásokon fe|ü| további, a Vevőnek ko|tséget okozó feltéte|t az E|adó nem írhat e|ő.

VI. A szerződés hatá|ya, egyéb megá|lapodások

1. Jelen szerződést fe|ek a teljesítésig kötik. Fe|ek rögzítik, hogy az E|adót terhe|ő

te|jesítési határidő 2015. 0B. 31., E|őte|jesítés |ehetséges.

2. Fe|ek a rendes felmondás (e|á||ás) jogát kizárják.

3. Bárme|y fé| jogosu|t a szerződés fe|mondására (szankciós e|á||ás gyakor|ására), ha

a másik fé| sú|yos szerződésszegést követ e|, kü|önösen

a. amennyiben Vevő

-33-



i' a megrendelt eszközöket a|apos ok nélkü| nem veszi át.

ii. az e||enérték megfizetésével a megintést követően neki fe|róhatóan további 60
napon tú|i késede|embe esik,

iii. Megrende|ő az á|ta|a te|jesítendő szo|gá|tatásokat nem' Vagy |ega|ább 30 napos
késede|emme| látja el.

b. amennyiben E|adó:

i. je|en szerződésben sú|yos szerződésszegésként meghatározott magatartást
tanúsítja, vagy mu|asztást követ e|.

ĺi. 30 napnál hosszabb késedelembe esik a te|jesítés vonatkozásában, továbbá

iii' E|adó e||en jogerősen fe|számolási e|járás indu|, vagy vége|számo|ási kére|met nyújt
b€,

iv. adószámát tör|ik,

v. a szerződéskotést követően jut Vevő tudomására, hogy bárme|y megaján|ott termék
bárme|y okbó| humán-egészségtigyi fe|haszná|áshoz szükséges bárme|y feltéte|elĺel nem
rendelkezik.

4. Vevő köteles a je|en szerződés felmondására, ha

i. E|adóban kozvetetten vagy közvet|enÜ| Zío/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet,
ame|y vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56' s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|amely fe|téte|.

ĺi. E|adó közvetetten Vagy közvetĺenü| 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogi szemé|yben Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, ame|y vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott va lamely feltéte|.

Ennek okán a fe|ek rogzítik, hogy ennek érdekében a szerződés teljesítésének te|jes
időtartama a|att Eladó tu|ajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és
a Kbt. 125.s (5) bekezdés szerinti Ügy|etekrő| a Vevőt ha|adékta|anu| értesíti.

A fe|mondás esetén az E|adő a már te|jesített szo|gá|tatások e||enértékére jogosu|t.

5. Bárme|yik fé| köte|ezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fé| figye|mét
felhívja megfe|e|ő határidő tűzésével a szerződésszegés megszÜntetésére. Nem terhe|i a

megintés köte|ezettsége a fe|et, ha az o|yan sú|yú, hogy ez nem várható el tő|e.

6. Felek kije|entik, hogy a szerződés te|jesítésében folyamatosan egyÜttműködnek, a

fe|merü|ő prob|émákró| egymást ha|adékta|anul értesítik.

7. Felek jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az átvétel he|yét és idejét
azonosítható módon igazo|ő módon tehetik meg érvényesen. A fe|ek a fentieken értik az
e|ektronikus |eve|ezés (e-mai|) és a fax formáját is)
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8. Felek képvise|etére (jognyilatkozat téte|ére) az ott megje|ö|t eset|eges

kor|átozásokkal az a|ábbi szemé|yek jogosuItak kizáró|agosan:

Vevő részéről:

Név, beosztás:

Elérhetőségei (|evé|cím, te|, fax) :

Jognyi|atkozat korlátozása : ----

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, te|, fax) :

Jognyilatkozat kor|átozása: csak a szerződés te|jesítéséveI kapcsoIatban tehet
jog nyilatkozatot

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, te|, fax) :

JognyiIatkozat kor|átozása: csak a szerződés tetjesítéséveI kapcsoIatban tehet
jog nyilatkozatot

Eladó részérő|:

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, tel, fax) :

J og nyi I atkozat korláto zása :

9. Szerződő Felek rogzitik, hogy je|en megá||apodás csak a fe|ek egyező

akaratnyĺ|vánításáva|, írásban módosítható, figye|embe véve a Kbt. vonatkozó e|őírásait
(132.5) is.

10' Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kívüli

békés úton rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bírósághoz.

11. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja

kógens jogszabá|yba ütközne, Vagy a kozbeszerzési e|járás kötelező érvényű
dokumentumának tartalmával e|lentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő

rende|kezése he|yébe minden további jogcselekmény, így krjlönösen a szerződés
módosítása né|kÍ.jI a megsértett köteIező érvényű jogszabályi rendeIkezés Va9y

kozbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerü|. Fentieket ke|| megfele|ően alka|mazni

akkor is, ha va|ame|y kógens jogszabá|y akként rende|kezĺk, hogy va|amely rende|kezése

a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepe|nie ke|l) és azt
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szöVegszerűen a szerzódés nem tarta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét
képezi).

L2. Felek megá||apodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, ĺ||etve számo| e| a
szerződés te|jesítéséve| összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. s (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltéte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merÜ|nek
fe|, és me|yek az E|adó adóköteles jövedelmének csökkentésére a|ka|masak.

13. JeIen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatá|yos
jogszabályai, kü|önös tekintette| a Po|gári Törvénykönyv (Ptk.), i||ető|eg Kbt. vonatkozó
rende|kezései az irányadóak azza|, hogy amennyiben jelen szerződés az érte|mezésre
vonatkozó eltérő rende|kezést nem tartalmaz, úgy je|en szerződésben aIkaImazott
kifejezéseket a Ptk. rende|kezései szerint kell érte|mezni.

t4. Je|en szerződés e|választhatatlan részé képezi _ a Vevő pé|dányához csato|va - a
közbeszerzési e|járás i ratanyaga.

15. Jelen szerződés az a|áírásáva| |ép hatá|yba.

Kelt: Budapest, 2015.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvá rosi ön koľmá nyzat

képviseIetében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Vevő

Pénzü gyi Ieg e| |enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzÜ9yi ügyosztályvezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

dr. Kovács Gabriel|a
a|jegyző

Dátum: Budapest, 2015.

képviseIetében

EIadó
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AoÁsvÉrelr szrnzőoÉs

TERVEZET

ame|y |étrejött egyrészrő| Józsefuárosi onkormányzat (székhe|ye: 10B2 Budapest, Baross

u. 63-67 ', Képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószáma: L57357L5-z-42,
pénzforgalmi, fizetési számIaszáma: 141ooooo-L12L3949-2B000009), továbbiakban:

Vevő)

másrészről a (név) (székhe|y:

.....'...' adószám: pénzforgaImi fizetési

számlaszám:
képvise|ő:

) mint vá||alkozó (, a továbbiakban: E|adó)

Előzmények

Vevő a 2011. évi 6VIII. törvény (továbbiakban:Kbt.) III. része alapján nemzeti

eljárásrend nyílt kozbeszerzési e|járást foIytatott Ie ,,Jőzsefuárosi Egészségiigyi
Szolgálat komplex fejlesztése keretében eszkćĹzbeszerzés szállítási szerződés
keretében a KMüP- 4.3,2/A-73-2o7g-ooo7 azonosítő számú projekt során,,
eInevezésse|.

Az e|járásban 2 részre lehetett részaján|atot tenni.

Az e|járás nyertese a 2 rész tekintetében E|adó lett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak

megfele|ően a szerződés ve|e kerül megkötésre.

Fe|ek rögzítik, hogy Vevő a 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) B:1.$ (1) bek 7) pontja

a|apján szerződő hatóságnak minősÜ|.

ĺT'. A szerződés tárgya

1. Eladó elad Vevő megvásáro| a je|en szerződés és a közbeszerzési e|járás iratanyaga

szerinti orvosi eszközöket, azok aIkotórészeive| és tartozékaiva| (továbbiakban:

termék(ek) vagy eszköz(ök)) az ott megje|ölt mennyiségben a kozbeszerzési e|járás

iratanyagában meghatározott műszaki specifikációban. EIadó feIadata a műszaki

e|járásban fogIa|t egyéb köteIezettségek teljesítése.

A szerződés közvetett tárgyait képezik:

Nőgyógyászati vizsgá|ó szék zdb

Műszeraszta| 4db

orvosi szék zŁdb

Műszermosó kád Zdb
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Vizsgálóágy 1-4db

Gyógyszerszekrény zdb

Kezelő-fektető ágy Zdb

Masszázsá1y 2db

Tnfűziős ágy 6db

Baby Doppler ldb

Terheléses EKG készülék 1db

EKG Holter Zdb

Mikroszkóp Zdb

Dermatoszkóp 3db

U|trahang gép 1db

Nyirokmasszázs készÜ|ék 1db

Vá||mozgatógép 1db

2. E|adó köte|ezettsége a szerződés közvetett tárgyának a te|jesítési he|yre történő
szá|lítása, majd annak beszere|ése, beÜzemelése, próbaüzem eIlátása, a dolgozók
oktatása stb. Fe|ek rögzítik, hogy a járu|ékos szolgáltatások e||enértékét a vételár
tartalmazza.

3. Felek megál|apítják, hogy a teljesítés akkor megfe|e|ő, ha a te|jesített termékek a
jogszabá|yoknak megfeIe|ően vaIamennyi o|yan technikai és jogi feltéte||eI bírnak,

ameIyek a humán egészségÜgyi e||átásban való rende|tetésszerű haszná|athoz

szÜkségesek.

6. Felek megá||apodnak abban, hogy az aján|atban esetlegesen konkrétan
megajánlott eszköz helyett (az eszköz gyártásának megszűnése, a márkanév
megváltozása, vagy időszakos beszerezhetet|enség miatt) azonos vagy jobb jel|emzőkkel

bíró eszkozzel te|jesíthet az E|adó. Ez a szabá|y csak akkor a|ka|mazható, ha az eredeti

eszkozze| va|ó te|jesítésnek az E|adón kívÜl á||ó okbó| történő |ehetet|enné vá|ását az

EIadó e|őzetesen igazo|ja (tudomásra jutásakor haIadéktaIanuI bejelenti) és egyben

igazo|ja (eszközismertetővel), hogy a teljesítésre megajánlott eszköz je||emzői

megfe|elnek az aján|atban meghatározottaknak. Felek megá|lapodnak abban, hogy az

e||enérték fentiek következtében nem vá|tozik.

III. Az e||enérték

1. Az eszkozök el|enértékét _ me|y magában fog|al va|amennyi, a fe|hívásban, i||.

je|en szerződésben rögzített kötelezettség e||átásának e||enértékét is - a fe|ek az E|adó
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aján|ata a|apján HUF + AFA, azaz HUF + AFA
összegben állapítják meg a Felek. Az egyes eszközök el|enértékét a kozbeszerzési e|járás
ĺratanyaga ta rtaI mazza.

f, A teljesített eszközök el|enértékének megfizetésének fe|téte|e, hogy a hiány- és
hibamentes teljesítést (me|y nem terjed ki az eset|eges ún' rejtett hibákra) a Vevő
képviselője igazoĺja (te|jesítésigazolás). Ezen okirat a szám|a köte|ező me||ék|ete.

3. A szerződés pénzÜgyi fedezetét 100,000000 o/o-ban a KMOP-4,3.2/A-13-2013-
0001 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás biztosítja utófinanszírozás
keretében.

4. Vevő e|ő|eget nem biztosít.

5. Az e||enszo|gá|tatás az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően a Kbt. 130. 5
(1), (6) bekezdése, továbbá a Ptk.6:130. s (1)-(2) bekezdése szerint - átuta|ássa|,
forintban (HUF) kerü| kifizetésre.

6. Vevő az e||enszo|gáltatás osszegét az igazo|t te|jesítést követően benyújtott
szám|a e||enében átuta|ássa| fizeti meg E|adó részére, a számla kézhezvéte|étő| számított
30 napon beltil a fentiek szerint.

7. A teljesítés során 1 db szám|a (mértéke: a szerződés nettó érték 100o/o-a)

á||ítható ki.

B. A teljesítésigazo|ás kiá|lítására a sikeres tizembe he|yezést követően, va|amennyi
kapcso|ódó fe|adat el|átása után kerÜ|het sor. A szám|a ezt kovetően nyújtható be. A
te|jesítésig azo|ás kiá||ítására ' jogosult.

9. Vevő a kifizetés során az Adózás rendjérő| szó|ó törvény 36/A. $-ában fog|altakat
te|jes körben aIkalmazza.

10. Fe|ek megá|lapoonul. uunan, hogy az eszkozök fentebb meghatározott e|lenértéke
magában fogIaI vaIamennyi, a jeIen szerződés te|jesítésével kapcsolatos EIadó-i
köte|ezettség e||enértékét is. Eladó az eszköz aján|atban rögzített e||enértékén kívü| je|en

szerződéssel kapcsolatosan további el|enértékre vonatkozó fizetési igényt semmi|yen
jogcímen nem terjeszthet e|ő.

11. Késede|mes fĺzetés esetén a Vevő, mint szerződő hatóság a Ptk-ban (6:155.$ (1)-
(2)) meghatározott mértékű és a késede|em időtartamáva| arányos késede|mi kamat és
kö|tségáta |á ny megfizetésére koteIes.

IV. A szerződés tarta|ma

1. Fe|ek rogzítik, hogy a te|epítésigényes eszközök esetében a sztikséges építészeti, i||.
szakipari je|legű munkák tekintetében Vevő fe|adata a szükséges kia|akítás az E|adó

adatszolgá|tatása a|apján. Ennek során Eladó köte|ezettsége a he|yiségek kia|akításához
és a telepítéshez szÜkséges összes műszaki információ megadása, a je|en szerződés
aláírását kovető ''.. napon beIti|.
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2. E|adó a szerződés tárgyát beszere|t, üzembe he|yezett á||apotban, a szükséges
okiratokkal e||átva, a próbaüzemet követően köteles a Vevőnek átadni.

3. E|adó köte|es a te|jes rendszer te|epítésére' ezen tevékenységhez a szakemberek és
szükséges szerszámok biztosítására, továbbá a te|jes rendszer beüzeme|ése és
próbaüzem végrehajtására a Megrende|őve| együttműködve, me|yről jegyzőkönyv készü|,

valamint keze|őszemé|yzet betanításának elvégzése a próbaüzem időszaka a|att, |ega|ább

két műszakot fe|ö|elő időinterva||umban. A próbaüzem időtartama:3 hét. A próbaĹizem

akkor sikeres, ha a próbaÜzem te|jes időtartama a|att a szerződés közvetett tárgyaĺ
hiány-, és hibamentesen mĹĺködnek, azaz va|amennyi funkció, fo|yamatosan
működőképes. A próbaÜzemhez szÜkséges eIektromos áramot, segédanyagokat a
Meg rende|ő biztosítja.

4. Az átadás-átvétel időpontjáró| i||. a próbaÜzemről a Vevőt köte|es az E|adó

|egalább 2 munkanappa| korábban értesíteni'

5. E|adó kije|enti, hogy tudomása van arró|, hogy működő egészségtigyi intézmény
területén ke|| te|jesítenie, így kije|enti, hogy a teljesítést, az intézmény rendjét a lehető
|egkevésbé zavarő módon, a tevékenységet a szükséghez képest nem zavarva végzi.
Bármĺ|yen munkavégzés (ide értve a he|yszínre szá||ítást is) a Vevő intézményében
klzárő|ag 9-16 óra között történhet.

6. Az Eladó tevékenysége a páciensek nyugalmát nem zavarhatja.

7, Amennyiben a szerződés te|jesítéséhez a meg|évő informatikai rendszerhez ke||

kapcso|ódni, az ezze| kapcso|atos feladatokat csak a keze|ési időn kívü|, és o|y módon

köte|es az Eladó e|végezni, hogy adatvesztésse| ne járjon.

B. A teljesítés he|ye: elsősorban: VIII. kerü|et Józsefváros, Auróra u.2f-2B,
Józsefvárosi EgészségÜgyi Szo|gá|at, a telephe|yen be|Üli elhe|yezésről a Vevő pontos

írásbeli tájékoztatást ad.

9. E|adó saját (vagy más) megfe|e|ő fuvareszkozön köte|es biztosítani az eszköznek
a te|jesítés he|yére torténő szá|lítását. A szá||ítás módszerének (a|kalmazott eszköznek)
olyannak ke|| |ennie, hogy az eszközök ne sérüljenek, a jogszabá|yoknak, szabványoknak
mindenben megfe|eljenek. A lerakodás és a te|epítési he|yre történő beszá|lítás az E|adó

köte|ezettsége. E|adó köte|es a |erakodáshoz a megfe|e|ő szemé|yi, i|l. tárgyi feltételeket
biztosítani.

10. Az átadás-átvéte| időpontjában a IV.3. pont szerinti he|yszínen a felek közösen

e||enőrzik az eszkozök szemme| |átható tu|ajdonágait, és azok szerződésszerűségét. rzt
követően Vevő az E|adó rendelkezésére bocsátja a munkaterület érintett részeit, ahol

Eladó e|végzi a szükséges végső szere|ést, beüzeme|ést, majd ezt követően a próbaüzem

következik. A próbarizemmeI egy időben Eladó elvégzi a doIgozók beoktatását. A
|eszá|lított eszközök beüzeme|ési he|yszínre történő szá||ítása Vevő fe|adata. Az átadás-
átvétel és a végső szere|és, beüzemelés közti időszakban az eszkozok felelős őrzésérő|

Vevő gondoskodik.

11. Az átadás-átvétel során az E|adó átadia az eszkozök haszná|atĺ útmutatóit,
jótá|lási jegyeit, i||. egyéb releváns dokumentumokat'
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L2. Amennyiben az átadás-átvétel során bármi|yen hiba- vagy hiány á||apítható meg,
akkor az átvéte|t a Vevő megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 5
munkanapon be|ü| hiány- és hibamentesen átadni az eszközöket. Az átadás-átvétel
időpontjárő| az E|adó a Vevőt |ega|ább 2 munkanappa| korábban köte|es értesíteni. A
próbaüzem isméte|ten lefo|ytata ndó.

13. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvéte| során csak és kizárő|ag a

szemme| látható jel|emzőket, iIl. az próbauzem során csak a működőképességet
el|enőrzik. Ennek a|apján az átadás-átvéte|i jegyzőkonyv átadása Vevő részérő| nem
jelenti az ún' rejtett hibák, szabad szemme| nem |átható hiányosságok, ĺ|l. kü|önösen
mindazon követe|mények esetén, melyre műszaki adat e|őírása kertilt meghatározásra,
de mérésre nem kerü|t sor' a hiány- és hibamentes teljesítés igazo|ását.

15. E|adó csak |egá|is, a vonatkoző jogszabá|yoknak megfe|e|ő forrásból szerezheti be

az eszközoket, melyet Vevő kérésére ĺgazolnia ke||.

15. A szerződés te|jesítése akkor történik meg, amikor az eszköz a Vevő részéről
átvéte|re került. Eddig az időpontig a kö|tség- és kárveszélyvise|és az E|adót terhe|ik.

18. E|adó kije|enti, hogy tudomása Van arró|, hogy Európai Uniós támogatással
érintett beszerzés teljesítését vá||aIta. Kije|enti, hogy ennek megfele|ően fokozott
gondosságga| jár e| a te|jesítés során, továbbá tartózkodik minden o|yan tevékenységtől,
i||. mu|asztástó|, mely a támogatás egészben vagy részbeni fe|használását kizárja vagy
kor|átozza.

19. A je|en fejezetben meghatározott, il|. a műszaki |eírásban szerep|ő fe|adatokat
E|adó csak az adott munkának megfe|e|ő szakképzettséggel és gyakor|atta| rende|kező
szemé|lye| |áthatja el.

20. A jelen fejezetben e|őírt rote|ezettségek bárme|yikének E|adó á|tali megszegése
sú |yos szerződésszegésnek m ĺ nősti |.

V . Szerződési biztosítékok

1. Késede|mes teljesítés esetére - amennyiben azért az E|adő fe|e|ős - a fe|ek

késede|mi kötbérfizetési köte|ezettségben ál|apodnak meg. A késede|mi kötbér mértéke a
te|jes nettó véte|ár 0,5 %-alkésedelmes nap, minden megkezdett naptári napra. A
késede|mi kötbér a te|jesítés határidejének tú||épése, va|amint az üzembe he|yezésre

rende|kezésre á||ó határidő tú||épése esetén fizetendő. Felek kifejezetten rögzítik, hogy

mentesü| az E|adő a késede|mi kötbér megfizetésére azon időszakra, ame|y időszak a|att

azért nem tudott te|jesíteni, mert Megrende|ő nem te|jesítette szerződésszerűen a

kote|ezettségeit. A késede|mi kötbér maximuma 30 késede|mes nap, ennek e|érésekor

Vevő a meghiúsu|ás jogkövetkezményeit aIkaImazza és a késede|mi kotbéraIkaImazásátó|
eltekint.

2. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerződés te|jesítése o|yan

okbó|, melyért az E|adó fe|e|ős, meghiúsu|, köte|es a te|jes nettó véte|ár 15 o/o-ndk

megfe|e|ő mértékű meghiúsu|ási kötbér megfizetésére.
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3. A Vevő a kötbérkövetelését írásbe|i felszó|ítás útján érvényesítheti, me|ynek az
Eladó köte|es B naptári napon be|Ül maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben az Eladó a
felhívás kézhezvételét követő 3 napon belü| érdemi - indok|ássa| és bizonyítékokka|
a|átámasztott kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövete|és az E|adó részéről
elismertnek tekinthető és ezze| beszámíthatóvá vá|ik, a Kbt. 130.5 (6) bek. fe|téte|einek
te|jesülése esetén.

4. Vevő követe|heti a fentieken tú| felmerü|ő kárát.

5. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy E|adó az eszközökre f4 havi á|talános jótá||ást
vá||a|. A jótá|lás fe|téte|eit a jótá||ási jegy tarta|mazza azza|, hogy az e|őírt kotelező
átvizsgá|ásokon felü| továbbĺ, a Vevőnek költséget okozó fe|téte|t az E|adó nem írhat e|ő.

VI. A szerződés hatálya, egyéb megá|lapodások

1. Jelen szerződést felek a te|jesítésig kotik. Fe|ek rogzítik, hogy az E|adót terhelő
te|jesítési határidő 2015. 0B. 31., E|őte|jesítés |ehetséges.

2. Fe|ek a rendes fe|mondás (e|ál|ás) jogát kizárják.

3. Bárme|y fél jogosu|t a szerződés felmondására (szankcĺós elá||ás gyakor|ására), ha
a másik fél sú|yos szerződésszegést követ e|, kti|önösen

a' amennyiben Vevő

i. a megrende|t eszközöket a|apos ok né|kü| nem veszi át.

ii. az e||enérték megfizetésével a megintést követően neki feĺróhatóan további 60
napon tú|i késede|embe esik,

iii. Megrende|ő az á|ta|a te|jesítendő szo|gá|tatásokat nem, Vagy |ega|ább 30 napos
késede|emme| |átja e|.

b. amennyiben E|adó:

i. jeIen szerződésben sú|yos szerződésszegésként meghatározott magatartást
tanúsítja, vagy mu|asztást követ e|.

ii. 30 napná| hosszabb késedelembe esĺk a te|jesítés vonatkozásában, továbbá

iii. E|adó e||en jogerősen fe|számolási e|járás indul, vagy vége|számo|ási kére|met nyújt
b€,

iv. adószámát tör|ĺk,

v. a szerződéskötést követően jut Vevő tudomására, hogy bármely megaján|ott termék
bármely okbó| humán-egészségtigyi fe|használáshoz szükséges bárme|y fe|téte|el|e| nem
rendelkezik.

4. Vevő köteles a je|en szerződés fe|mondására, ha
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i. E|adóban közvetetten vagy közvetlenÜ| 2io/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet,

amely vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

va|ame|y feltétel.

ii. E|adó közvetetten Vagy közvet|enü| 2So/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez va|ame|y olyan jogi személyben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szervezetben, ame|y vonatkozásátrall fenná|l a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában

meg hatá rozott vala meIy fe|tétel.

Ennek okán a felek rögzítik, hogy ennek érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes

időtartama a|att Eladó tu|ajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és

a Kbt. 125's (5) bekezdés szerinti ügy|etekrő| a Vevőt ha|adéktalanu| értesíti.

A fe|mondás esetén az E|adő a már te|jesített szo|gá|tatások el|enértékére jogosu|t.

5. Bármelyik fé| köte|ezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fé| figye|mét

felhívja megfele|ő határidő tűzéséve| a szerződésszegés megszuntetésére. Nem terheli a

megintés köte|ezettsége a felet, ha az o|yan sú|yrl, hogy ez nem várható el tő|e.

6. Fe|ek kije|entik, hogy a szerződés teljesítésében fo|yamatosan egytittműködnek, a

felmerÜ|ő prob|émákról egymást haladéktalanu| értesítik.

7. Felek jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az átvétel he|yét és ĺdejét

azonosítható módon igazo|ó módon tehetik meg érvényesen. A fe|ek a fentieken értik az

e|ektronikus leve|ezés (e-mai|) és a fax formáját is)

B. Felek képvise|etére (jognyi|atkozat tételére) az ott megje|ö|t eset|eges

kor|átozásokkaI az a|ábbi szemé|yek jogosultak kizáró|agosan :

Vevő részéről:

Név, beosztás:

E|érhetőségei (|evélcím, te|, fax) :

Jog nyi Iatkozat korlátozásaz - - - -

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evélcím, te|, fax) :

Jognyi|atkozat kor|átozása: csak a szerződés te|jesítésével kapcso|atban tehet
jog nyilatkozatot

Név, beosztás:

E|érhetőségei (|evélcím, te|, fax) :

JognyiIatkozat kor|átozása: csak a szerződés te|jesítéséveI kapcsoIatban tehet
jog nyilatkozatot
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E|adó részérő|:

Név, beosztás:

E|érhetőségei(|evé|cím, te|, fax) :

Jog nyiIatkozat kor|átozása :

9. Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy je|en megá||apodás csak a fe|ek egyező
akaratnyilvánításáva|, írásban módosítható, fĺgye|embe véve a Kbt. vonatkozó e|őírásait
(132.$) is.

10. Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísér|ik peren kívü|i
békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordu|nak bírósághoz.

11. Fe|ek megá|ĺapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja
kógens jogszabályba Ütközne, Vagy a kozbeszerzési e|járás köte|ező érvényű
dokumentumának tartaImávaI eIlentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő
rendelkezése helyébe - minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerződés
módosítása né|kü| - a megsértett köteIező érvényű jogszabá|yi rendeIkezés Vagy
közbeszerzési dokumentumĺ rende|kezés kerÜ|. Fentieket kel| megfelelően a|ka|mazni
akkor is, ha va|amely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy va|ame|y rendelkezése
a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie ke||) és azt
szövegszerűen a szerződés nem tarta|mazza (az adott rende|kezés a szerződés részét
képezi).

12. Felek megá||apodnak abban, hogy az E|adó nem fizet, il|etve számol e| a
szerződés te|jesítéséve| összefüggésben olyan kö|tségeket, me|yek a Kbt' 56. s (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltéte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merÜ|nek
fe|, és me|yek az E|adó adóköte|es jövede|mének csökkentésére a|ka|masak.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos
jogszabályaĺ, különös tekintette| a Po|gári Törvénykönyv (Ptk.), i|lető|eg Kbt' vonatkozó
rende|kezéseĺ az irányadóak azza|, hogy amennyiben jelen szerződés az érte|mezésre
vonatkozó eltérő rende|kezést nem tartaImaz, úgy je|en szerződésben aIkaImazott
kifejezéseket a Ptk. rende|kezései szerint ke|| érte|mezni.

t4. Jelen szerződés e|vá|aszthatat|an részé képezi _ a Vevő példányához csato|va - a
közbeszerzési eljá rás i rata nyaga.

15. Je|en szerződés az aláírásáva| |ép hatá|yba.

Kelt: Budapest, 2015.
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4. KOTET

RrÁľloľr rełzolÁs. És ľĺvrlłľxoznrurľľÁx
1. számú melléklet

TARTALoM. És KBT. 49. s (2) eerezoÉsE SZERINTI IRATJEcvzÉr

oIdaIszám

Tarta|omje gyzék (1. sz. me|léklet)

Fe|o|vasó |ap (2.t/2.2. sz. me||ék|et)

Ajánlati nyiIatkozat, kü|önösen Kbt. 60. s (3) bekezdésre vonatkozóan (3. sz.
mellékIet)
NYILATKOZAT az erőforrások rendelkezésre á||ásáró| (3/B, sz. mel|éklet)

NYILATKOZAT a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint (3lC. sz. mel|éklet)

I. FEJEZET: KIZÁRó oKoKKAL KAPcsotATBAN előÍnľ
NYI LATKo zAT oKI IGAzo LÁso K

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem á|lására vonatkozóan aján|attevő,
a|vá||a|kozó és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában (4. sz. me|lék|et)

A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az aján|attevő
nyiIatkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősÜ|-e, ame|yet nem
jegyeznek szabá|yozott tőzsdén, Va9y ameIyet szabá|yozott tőzsdén
jegyeznekl- ha az aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásró| sző|ő törvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t va|amennyi
tényIeges tuIajdonos nevének és á|landó |akóhe|yének bemutatását
tartaĺmazó nyi|atkozatot szÜkséges benyúitani; amennyiben a pénzmosásró|
sző|ő törvény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos nincsen, az
aján|attevő erre vonatkozó nyilatkozata (4. sz. me||éklet).

II. FEJEZET: GAZDASÁGI És pÉľzÜcvl ALKALMASSÁGGAL
KAPcso LATBA N e lőÍ nľ NYI LATKo zAT oK, IGAzo LÁso K

P1. Aján|attevő csato|ja a 3Ĺol2011. (XII.23.) korm. rende|et 1a. $ (1) bek.
a) pontja a|apján va|amennyi pénzügyi intézményétő| származó, valamennyi
- a cégkĺvonatban szerepĺő, valamint az aján|ati fe|hívás feladásának napjátó|
visszaszámított 1 évben megszűnt pénzforga|mi szám|ájáró| sző|ő, az
aján|ati fe|hívás fe|adásának napjáná| nem régebbi ke|tezésű nyi|atkozatot,
me|ynek kötelezően tarta|maznia ke|| (attó| függően, hogy ajánlattevő mikor
jött |étre, i||etve mikor kezdte meg
adatok rendelkezésre á||nak) :

. a szám|a számát,

r ä ľTl€9ľlyitás dátumát,

tevékenységét, amennyiben ezek az

. adott esetben a megszÜntetés dátumát,

szám|áján/szám|áin az ajánIati feIhívás feIadásának napjátó| visszafe|é
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ot mffiladó sorban ál|ás és ha igen, hány
alkalommal.

2011. (XII. 23.) Korm' rendelet 14' S (1)

bekezdés c) pontja alapján az ajánlati fe|hívás feladásának napját megelőző

három Ĺiz|eti évre vonatkozó - Árł nélkü| számított - te|jes árbevételérő|

szóló és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (orvosĺ gép-

műszerek száttításábót) származő _ iłre nélkül számított - árbevéte|éről szó|ó

nyi|atkozatot, attó| függően, hogy aján|attevő mikor jött létre, il|etve mikor

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre á|lnak.

(5. sz. meIléklet)

3tO/fOIL. (XII. 23.) Korm' rendelet 15' S (1)

bekezdés a) pontja a|apján az aján|ati fe|hívás fe|adásátó| visszafe|é számított
megelőző 3 év - közbeszerzés tárgya szerĺnti - |egje|entősebb szá||ításait. (6.

sz. mel|éklet)

Csatolandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 16. 5 (1) bekezdése

szerinti igazolás vagy nyiIatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazo|ás vagy

referencianyĺ|atkozat) ki kel| térnie |ega|ább a te|jesítés idejére, a szerződést

kotő másik fé| megnevezésére, a szá||ítás tárgyáĺa, az e|lenszolgá|tatás

összegére, továbbá nyi|atkozni kell arró|, hogy a te|jesítés az e|őírásoknak és

a szerződésnek megfe|elően történt-e. A referenciaigazo|ásból Vagy

referencianyi|atkozatbó| egyérte|műen ki ke|l derü|nie az Mt pontban e|őírt

aIkaImassági feltéte|(ek) te|jesÜ|ésének'

Korm. rende|et 15. 5 (1) bekezdés

d) pontja a|apján csato|ja a szá||ítandó áruk gyártői/forga|mazói

termék|eírását, valamint a dokumentációban szerep|ő műszakĺ specifikációk

kitö|tött pé|dányait'

].O/2:OLI. (XII' 23.) Korm' rendelet 15' 5 (1)

bekezdésének e) pontja a|apján a szá||ítani kívánt orvostechnikai eszközök cE
megfe|előségi tanúsítványát, vagy azza| egyenértékű tanusítványt egyszerű

másoIatban.

II. FEJEZET: AZ
NYILATKOZATOK,

AJÁNLATTÉľeu
IGAzoLÁsoK

FELHÍvÁsBAN rlőÍnľ EGYÉB

annak érkezéséről aVá|tozásbejegyzési (eIektronikus)
cégbíróság áltaI megküldott i9azo|ás

kére|em és az
(adott esetben)

Ajánlattev ő, az a|ka|masság igazolásába
szerep|ő cégjegyzésre jogosuIt,

dokumentumot a|áírő képviselőjének
mintája.

bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
ajánIatban csatoIt nyiIatkozatot,
a|áírási címpé|dánya Va9y aláírás

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a

meghataImazott a|áírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes

bizonyító erejű magánokiratba fog|a|va (13 sz. mel|éklet)
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Közös aján|ati megál|apodás (adott esetben)
A közös ajánlattevők megá||apodásának tartaImaznia kel|:

- a je|en közbeszerzési e|járásban közos ajánlattevők nevében e|járni
(továbbá kapcso|attartásra) jogosu|t képvise|ő szervezet
megnevezését;

- a szerződés teljesítéséért egyetem|eges felelősségvállalást minden tag
részérő|;

- aján|atban vá|lalt köte|ezettségek és a munka megosztásának
ismertetését a tagok és a vezető kozött;

- a szám|ázás rendjét.

Megajá nIott termékek adatlapja i

v. FEJEZEľ: ÜzLerr TITKoT TARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN) oná||ó
me||ékIetbe

n

vI. FEJEZET: Az AJÁNLATTEVő Álrłl BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

A 4/2oII. (I. 28.) Korm. rende|et végrehajtása érdekében az ajánlathoz csato|ni ke|l az
eredeti - papír a|apú - példány képo|vasó készri|ékke| készÜ|t CD-re vagy DVD-re írt 3 db
eIektronikus példányát! Az elektronikus pé|dánynak Acrobat Reader programmaI
o|vasható .PDF kiterjesztésű formátumban ke|| |ennie, |ehetőség szerint egyet|en fájIban'
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2.1. számú melléklet

FELOLVASOLAP
(önátIó ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név: ......
Székhe|ye:
Telefon: Fax: """
E-mail:..........

2. Ajánlattétel tárgya:

''Józsefvárosi Egészsé9ĺigyi SzoIgálat komplex fejIesztése keretében
eszközbeszerzés száltítási szeľződés keretében a KMOP. 4,3.2l A.I3.2o13.
ooo1 azonosító számú projekt során''

3. Aján|at:

1. rész: Digitális detektor

I sírátat szempontj" l| łjĺnlat 
I

| ruettó ajánlati ár (HUF-ban)

2, rész= orvosi eszközök

Bírálat szempontja || łianlat 
I

| ľetto aján|ati ár (HUF-ban)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszerűen
meghataI mazott képvise|ő a |áírása)
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2'2. számú me|Iéklet
FELOLVASOLAP

(ktizös ajánlattétel esetén)

1. Közös Aján|attevők

Név: ........
SzékheIye:
Telefon: .. Fax:
E-mail :..............
Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

2. Ajánlattétel tárgya:

,,Józsefvárosi Egészségü9yi Szolgá!at komplex fej!esztése keľetében
eszkiizbeszerzés szát!ítási szerződés keretében a KMOP. 4.3.2 I A.13.2o 13-
ooo1 azonosító számú projekt során''

3. Ajánlat:

1. rész: Digitá|is detektor

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu It vagy sza bá|yszerűen
meg hatalmazott képviselő a |áírása)

BíráIat szempontja l| Ąánlat 
I

tt IIlttI Nettó aján|ati ár (HUF-ban) 
,

2. rész= orvosi eszközök

, Bírálat szempontja I| łjanlat 
I

I
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^(z)

3lA. számú me||éklet

AJÁNLATI NYILATKoZAT
nÉsz TEKINTETÉgeľ1

A|u|írott mint a (ajánIattevő
megnevezése) (ajánlattevő székhelye), ..'.''..',.
(Ajántattevőt nyĺIvántartó cégbíróság neve), (Ajánlatteuő
cégjegyzékszáma.) nevében koteIezettségvá||a|ásra jogosu|t 

'.'.......''....... 
(tisztség

mégiéialesĐ, a(z) Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsefuárosi onkormányzat-(1082
Buđápest, Éaross utca 63-67), mint Ajánlatkérő álta| ,,Jőzsefuárosi Egészségiigyi
szolgálat komplex fejłesztése keretében eszkiizbeszerzés szállítási szerződés
kerelében a knop- 4'3.2/A-73-2o73-ooo7 azonosítő számú projekt során,,
tárgyában megindított közbeszerzési e|járássa| összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés
tárgyának a|ábbiakban meghatározott részeive| összefÜ9gésben a|válIaIkozó(ka)t
veszek igénybez:

Nyilatkozom a
te|jesítéséhez a

3. Nyilatkozom a Kbt. ss. s (s) bekezdése a|apján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek kívá k iqén vennia:

1 
Részaján|atonként kü|ön kérjük csato|ni!

2 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,

3 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,

4 
AmennYiben nem kíván igénybe venni, ú8y írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,

2.
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4. A Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdései a|apján nyilatkozom, hogy aján|atunk az
e|őzőekben meghatározott - á|ta|unk teljes körűen megismert - dokumentumokon
alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyĺ fe|adat el|átásához szükséges
kotelezettségeĺnket nraradéktalanuI te|jesítjük a FeIolvasó|apoll rögzíLeL|. ár
aIkaImazásáva|. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az aján|ati kötöttség beálltát
követően az aján|ati fe|hívásban megje|o|t időpontig fenntartjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a je|en dokumentáció mel|ék|etét képező
szerződéstervezet megkotését vá|la|juk és azt a szerződésben fog|alt a fe|téte|ekke|
teljesítjÜk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá|laIkozásunk
! a kis- és középvá||a|kozásokró|, fej|ődésÜk támogatásáról

! ;;; ä;;;;k ; il;- a:, |1::áí:il:[":}ľ,iil,1 ,",,uou.uo
torvény hatálya a|á6.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

szó|ó törvény szerint

támogatásáró| szó|ó

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő aláírása)

' mikro-, kis. vagy középválIalkozás a 2004. évi XXX|V. törvény meghatározásai szerint - a megfeIe|ő vá|aszt a jogszabály rendelkezéseinek
tanuImányozását követően kérjük megadni.
u 

A n"rn aIka|mazandó szövegrészt kérjük törö|ni.
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3lB. számú melléklet

NYTLATKOZAT
az erőforrások rende|kezésre á|lásáró|

A(z) nÉsz TEKINTETÉgeľ'

Alu|írott ......, me|yet képvisel: ..''.''...'.'....''....'......, mint kapacitást rendeIkezésre
bocsátó szervezet a tozbesźerzésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. S-ának
(5) bekezdése alapján kije|entem, hogy a(z) Budapest Főváros VIII. KerÜ|et Józsefuárosi
bír.óińińv'ut ĺi-ogz Budapest, -da.oss utca 63-67), mint Ajánlatkérő á|tal

,,Jőzsefuárosi Egészségiiiłvi Szolgálat komplex fejlesztése keretében
eszkćizbeszerzés śzátlítáśi szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-73-2o73-ooo7
azonosítő számú projekt során,, tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban. a

ćzěizőaés teljesítéséheź szÜkséges a|áboi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére
fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama a|att:

Rende|kezésre bocsátott pénzügyi, gazdasági erőforrások:

Re nd e| kezésre bocsátott m ű sza ki erőforrások:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hata l mazott képvise|ő a |áírása)

7 
Részaján|atonként kü|ön kérjük csatolni!
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3lC. szám li melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt.

A(z)

A|u|írott ..', mint a ............... ' (ajántattevő megnevezése)
(ajánlattevő székhelye)lll .'.'.''........ (Ajánlattevőt nyilvántartó

cégbíróság neve), (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megjelölése), a(z) Budapest Főváros
VIII. Kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat (1oB2 Budapest, Baross utca 63-67), mint
Ajánlatkérő által .,Jőzsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat komplex fejtesztése
keretében eszközbeszerzés száIlítási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-73.
2o73-ooo7 azonosító számú projekt során,, tárgyban megindított közbeszerzési
e|já rással összefÜ g gésben.

A Kbt. 55' s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az alkaImasság
igazo|ásakor bemutatott, más szervezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés te|jesítés során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módjag:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szervezetet,
ame|ynek adataÍt az a|kaImasság igazo|ásához felhaszná|omI az a|ábbi módon vonom be a
te|jesítés során10:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képvĺse|ő aláírása)

8 
Részaján|atonként kü|ön kérjük csatoIni!

9A 
megfete|ő rész kitti|tendő!

10A 
megfe|elő rész kitĺi|tendől

55. s (6) bgkezdés szerint
nÉsz TEKINTETÉseľ8
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...;.... '.. ...';..... ..:.' .... ...... ..'.) aján|attevő szervezet
cegJegyzesre 3ogosu|t képvise|ője a Budapest Főváros VIII. KerĹiIet Józsefvárosi
ođkoimányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67), mint Aján|atkérő áltaI

,,Jőzsefuárosi Egészségiigyi Szotgálat komplex fejlesztése keretében
eszkćizbeszerzés szátlítási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2/A-73-2o73-ooo7
azonosítő számú projekt során,, tárgyában kiírt közbeszerzési e|járás során az

I.
Az á|ta|am képvise|t szervezet nem tartozik a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában és a
Kbt. 56. $ (2) bekezdésében meghatározottkizárő okok hatálya alá'

II.
Cégtink, mint aján|attevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt' 56. 5 (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott kizárő okok hatá|ya alá eső
a|vá||aIkozótla|vállaltozókat, ilIetve a részÜnkre kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. s (1) bekezdésének k) pontjában
meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á.

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkozásában

A|u|írott mint

III.
A|u|írott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy cégemet11

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik / szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, tigyLf
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus

megelőzésérőI és megakadáIyozásáróĺ szóló 2oo7. évi CXXXVI.
porltja szerint definiá|ř va|amennyi tény|eges tu|ajdonosró|13:

4. számű melléklet

a(z)
(székheIy:

fĺnanszírozása
törvény 3. 5 r)

L4
neve: á||andó lakóhe|ye:

11 Megfe|e|ő vá|asz aláhúzandó!
12 Megfe|e|ő válasz a|áhúzandó!

'3 A p=énzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|őf007' évi C}coÜI. t<jrvény 3' 5 r)
pontja szerint ténv|eoes tu|ajdonos:
ra) ia) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szelvezetben közvetlenü| vagy

- ápőga;i ro.venvl.tinv*a szot.ĺłor3' éviv. törvény (a továbbiakban: Ptk') 8:2. 5 (a) bekezdésében meghatározott módon

- közvěwe a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé1y vagy

szemé|yes joga szerint íogképěs szeruězet nem a szabá|yozott piacon jegyzett térsaság, ame|yre a kozcisségi jogi

szabályozásśai vagy aaa| egyenértékű nemzetközi előírásokka| összhangban |évő közzététe|i követelményekvonatkoznat
rb) az a természďes szeňélv, aki jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezetben - a Ptk. 8:2 5 (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássaI rendelkezik,
rc) az a természetes szemé|y, akĺnek megbízásábó| vaIame|y ügy|eti megbízást végrehajtanak,

rd) a|apítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az a|apĹtvány Vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket

már meghatározták,
2' akinek érdekében az a|apítványt |étrehozták, ĺ||etve műkĺidtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,

vagy
s. äki tagja az a|apítvány kezelő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább

huszonöt száza|éka felett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szervezet vezető tisztségviselője
14 sziikség esetén bővÍthető!
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vagy

az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásárő| sző|ő 2oo7. évi CXXXVI. törvény 3. $ ra)-
rb) pontja szerinti természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tényleges
tu|ajdonos a jogi szemé|y Vagy személyes joga szerĺnt jogképes szervezet vezető
tÍsztségviselője(i), aki(k)nek nevét és ál|andó |akóhe|yét az aĺábbiakban adjuk
meg:

vezető tisztségvise|ő:15. , á|landó lakóheIye:
lo

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt vagy szabá|yszertĺen
meg hataI mazott képvise|ő a|áírása)

15 az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeĺvezet Vezető tisztségvise|ője
16 szĺikség esetén bővíthető!
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5.sz. melléklet
NYILATKOZAT

a 310/2o11. (xII. 23.) Koľm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján a feIhívás
feladását megetőző három üzleti évre vonatkozó te|jes-, és a közbeszeľzés tárgyának

megfe|eló tevékenységbó! (Digitális detektor / orvosi eszközök) származő

^(z)

áľbevételérő|
RÉsz TEKINTETÉgEN1'

Józsefuárosi Egészségiigyi SzolgáIat komptex fejlesztése keretében eszktizbeszenés
szátlítiźsi szerződés kerctében a KMOP- 4,3.2/A.l3.2o73-ooo7 azonosító számú

projekt során
A|ulírott'.'... .... mint a(z)...'........

(székhe|y:.. ........'...............) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghata|mazott

képvise|őjel8 ezenne| kije|entem, hogy a(z) mint aján|attevő/ közös

aján|attevő/alvá||a|kozó/ az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet 19 a felhÍvás

fe|adását mege|őző három |ezárt üz|eti évre vonatkozó - áfa né|kü| számított - te|jes árbevétele

és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának megfele|ő tevékenységbő| (Digitális
detektor / oruosi eszközökzo) származő árbevétele az a|ábbiak szerint a|aku|t:

':.É,, 
'

I

Osszesen

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

17 
Részaján|atonként kü|ön kérjĹik csatolnil

'8 Kédük a nllatkozatoÍa|áíĺő személye szerint a megfelelő reszta|źhúni
19 A nýlatkozattevó személye szerint a megfelelő resz alahuzandó!
20 Kérjük a nem idevágó sz<iveget törölni
21 Kérjük a nem idevágó szöveget töröIni
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Szenódést kiĺtó
másik fél

(neve, székhe|ye)

(kezdési és
befejezési határĺdó

naptári nap
pontosságga|)

Ke|tezés (he|ység, év, hÓnap, nap)

Szál|ítás tárgya,
mennyisége

23 
Részajá nIatonként kti|<in kérjtik csatoIni I

'o Kériiik a nyilatkozat ot a|áíró személye szęrint a megfeleló részt a|áh zrul
'' A nyilatkozattevó személye szerint a megfeleló rész a|źlhűzaĺdó!

Az ellenszo|gáltatás
iisszege vagy a korábbi
szállítás mennyiségére

utaIő más adat megjeliilése
(nettő HUF)

projekttársaság tagjaként a
saját teljesítés értéke, vagy
az ellenszolgáltatás nettő

iisszegének o/o.a

va9y

(cegjegyzésre jogosu|t Vagy szabá|yszer en
meghataImazott képvise|ó a|áírása)

':
' A teljesítés az e|öírásoknak
l és a szerzödésnek

megfele|óen ttirtént?
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7. számű me||ék!et

A(z)
MEGHATALMAZÁS

RÉsz TEKINTETÉgeN26

(székheIy:

üäil;il#,;;;;;;i;;;l,#í::1.:Tĺ:!Tľ"lĘ."",J"'äĹ:[lff ';1'',:'.Tľ:::.;

ili'' ŕ;;, ä ;;;J:1ľ;it;;,"11il;;' (i;;' áJ;5;ľ, .,;.ľľ'".?ľ:!::; I:"ni
AjánIatkérő á|tal ,,Jőzsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat komplex fejlesztése
keretében eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében a KMOP- 4'3'2/A-73-
2o7g-ooo7 azonosító számú projekt során,, tárgyában hirdetmény közzététe|éVe|
indu|ó tárgya|ásos közbeszerzési e|járás kapcsán készített aján|atunkat a|áírásával |ássa

el, ezálta| nevemben és képvise|etemben e|járva jogokat szerezzen és köte|ezettséget
vá||a|jon.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző cégjegyzésre jogosu lt

képvise|őjének a |áírása)

( meg hataI mazott a|áírása)

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

26 
Részaján|atonként kü|ön kérjÜk csato|ni!

2'A nyilatkozattevó személye szerint a megfelelő rész a|áhuzaĺdő!

A|áírás:

Név:

Lakcím:
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Józsefvá rosi Eg észség ü gyi Szolgá lat ko mplex fej lesztése keretében
eszközbeszerzés száltítási szerződés keretében a KMOP- 4.3.2lA.L3.2o13.o0o1

azonosító számú projekt során

Aján|attevőnek aján|atához csato|nia ke|| az alábbĺ, gép- i||etve eszköztípusok szerinti
tender|apokat, a megaján|ott berendezések tu|ajdonságaival, i||etve minden kért ĺnformációval
együtt! Felhíľjuk a tiszte|t Aján|attevők figye|mét hogy Aján|atkérő a benyújtandó tender|apokat
szakmai aján|atként keze|i, azoka űgy tekint, ennek minden következményével együtt!
Amennyiben hiányosan, Vagy hibásan kerü| becsato|ásra tender|ap, annak felelőssége az
Ajánlattevőt terhe|i!

1.Rész:

An al ó g rö ntge nf e lvéte l i b eren de zés digit a|izäIás a diľekt di gitál i s

đetektoľral

Mennyiség:1db
Garancia: minimum 2 év

ľöntgen felvételi berendezés fali állványába
fixen beépített diľekt disitátis detektoľ

1db

digitális detektoľ aktív képméľete min.43x43 cm

detektor technológia CsI

DQE érték mtn.70% (1cy/mm)

pixelméľet max. 150 um

kontraszt felbontás min.14 bit/pixel

ľöntgen felvételi asztal bucky-jában, annak
átalakitás nélktil használha tó, v alaľ;rint az
aszta|fölötti felvételekhe z és a vizsgáIó
helyiségben szabadon alkalmazható mobil
diĺekt disit.ális detektoľ

1db

digitális đetektoľ aktív képmérete min.35x43 cm

detektoľ technológia CsI

DQE érték min.7Uo/o (0 cy/mm)

pixelméľet max. 150 pm

kontraszt felbontiís min. 14 bit/ptxel

a mobi] đetektoľ teljes méľtékben vezeték
nélküli üzemben miíködiön ftápellátás,

lgen
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v ezétIés, adatátvitel)

a mobil detektoľ cserélhető akkumulátoľos
tápellátással műköđi ön

igen

a fixen beépített és a mobi] detektoľ azonos
svártótól szárrľ:.azzon

rgen

a mobil đetektoľba épített ľöntgen sugár
érzékeLő (az exponáló ľöntgen srrgaľat a mohil
detektoľ éľzékeli és automatikusan indítja a
képtáľolást)

lgen

a ľendszeľrel szállítanđó kiegészítők min.2đb akkumulátor és

akkumulátor töltő egység

v e zér|ő számitó gép monito r min.19,,színes
érintőképernyős TFT

mindkét đetektort ugyanaľról a kezeLői
felütetľől és pľogľamból lehet vezérelni

igen

DICOM munkalista lgen

paciens adatok beviteli lehetősége viĺfuáIis
vagy számitógépes billentyíizetrő| (a DICoM
munkalista szo|gź]tatás izemzav at esetéľe)

igen

felvételi testtájéki protokollok kiválasztása és

ÍelhasznáIőiszeľkesztősége
lgen

a paciens beállítasokat segítő oktató képek a
v ezérlői rrľo cramba intesľálva

lgen

képprocesszálási lehetőségek minimum elváľt funkciók:
- ablak éskozépéľték váltás
- kép forgatás,
- kép tiikrözés
- nagyitÁs és képúsztatás
- jeliilők és standard
szövegek elhelyezése,
szövegek szabad bevitele

képminőség javító fu nkciók minimum elvárt fu nkciók:
- automatikus
képharmonżálás
- automatikus sugárľekesz
maszkolás

magyar nyelvií felhasználói felület rgen

a meglévő digiŁílis röntgen ťrj.đőszíirői
berenđezéssel megegvez ő kezelői felület

rgen

DICOM szolgáltatiísok - DICOM SEND SCP
- DICOM MODALITY
WORKLIST SCU

meglévő ľöntgen felvételi beľendezés
illesztése és expozició szinkr onizá|ása
(egyetlen expozíciós gombnyomással
exponálás és detektor inđítás)
ĺtintgen generátoľ típus:

7X EMERX

rgen
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Nagyteljesítĺréný PACS szeÍv eÍ,
az a|ábbi gyártők közül valamelyik
típus: DELI IBM, HP, FUIITSU

min.4 magos
processzoľ/

min.2.3GHz
min. 16GB RAM

redunđáns tápegység,
szerver monitoľ min.

T9" LCD,
billent5rtízet egér
ľack-es kialakítás

min.1000 VA

Bővítés és integĺáció a meglévő o-
R TECHNOLOGY dicomP ACS@
PACS ľendszeľľel

- azúj PACS szerveľ
felkonfigurálása az oR
TECHNOLOGY
dicomPACS@ ľenđszeľľe
- újképaľchívum
kialakítása
- itjblztonság1
képaľchívum
kialakítása

meglévő oR
TECHNOLOGY
di c o mP ACS@ hidő szíir ői
PACS rendszeľ képi és
aľchív adatbázis
integľálása az Autőra
utcai dicomPACS@
ľadiológiai PACS
rendszeľbe

Ejdősziitői digitális
röntgen beľendezés
integľálása a meglévő
di c omP ACS@ radioló giai
PACS rendszerbe

ťiđőszíir ői digit.ális
röntgen berendezés
munkalista illesztése

meglévő dicomPACS@
ťudőszíirőiPACS
rendszeĺ |eletezői
licencek inte gr á|ás a az
Auróra utcai PACS
ľendszerbe
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meglévő Auróľa utcai
és aťidősziitői
képarchívumok
migľálása az újonnan
kialakított on-line és a
blztonság;
képarchívumba

Nettó áľ összesen: E+
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Mennyiség:2 db

2. rész

Orvosi eszkäzäk

N őgyó gy ászati vizs gá|ő szék

He gesztett acé|s zeĺkezet Igen

Kcinnyen tis ztíthatő, hőkezeléssel
préselt varrásmentes kétp7tozás

Igen

Egetett fehér festés Igen

Speciális an f or mázot1t' sziv acs Igen

Elektľosztatikus porszóľt illetve
krómozott alkatľészek

Igen

Foľmaterve zeLt, steĺ i|izálható na gy
szllár dsáý műanyag burkolat

Igen

Teľhelhetőség min 130 kg

Lábtaftó kengyel Igen

Papíľlepedő-taľtó Igen

Yuszintező tappancsok Igen

Elektľomos magasságállítás : Min.62 - 88 cm

Elektromos háttámla á|litas: Min.0 - 60"

Elektľomos üllés-dőléss zog á|Jitás: Min.0 - 15"

Tápegység: 230/24V,fovA

A|jzatb a csatlakoztatható kettős

szigetelésií tľanszformátoľ Igen

Lábvezér|ő
Igen

oľvosi lábtaĺtó Igen

IĺÍíziő s állv ány -s záĺ krómozott lgen
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Lábtartó kengyel Igen

Lábtaĺtő (krómozott, festett,

kárpitozott, széles)

Igen

Nettó egységáľ F'f

Nettó összesen: Ff
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Meĺľryiség:4 db

M(iszerasztal
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Mennyiség:1db

Doppler (Baby)

Szülészeti fej lgen

Magzati szívhang v us gá|atár a Igen

Működési fľekvencia: 2, vagy 8 Mhz Ké{ük megadni

UH teljesítmény Max.25 mW/cm2

S zánitő géphez csatlakoztatható opció Igen

LCD kijelző Igen

Ki/Be kapcsolható fej Igen

vizá|lő transducer Igen

Tartozékok (hoľdtáska, zselé,

akkumulátor)
Igen

Nettó egységár
FÍ

Nettó összesen:
Fł
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Mennyiség:22 db

orvosi szék
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Mennyiség:2 đb

Mííszermosó kád
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Mennyiség:14 db

Yizsgä|őágy

Hegesztett acé|szerkezet Igen

A|lítható magasságú talp a

billegés megelőzéséľe
Igen

Egetett fehér festés Igen

Fekvőfelület min' 2 részes

Miíbőr kárpit Igen

Agy hossza min. 190 cm

Agy szélessége min. 70 cm

Agy magassága min. 70 cm

opció: Papíľlepedő taľtó Igen

Nettó egységáľ
FÍ

Nettó cisszesen:
Ff
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Mennyiség:2 db

Győgyszerszekľény

r-l

Hegesztett záĺtidom lábak vagy
fa]ĺa szerelhető

Elektrosztatikus porszóĺással
festett felület

2 ajtős,blztonsági zár

3 oldalán üveges

Méretek: (magasság, szélesség
mélység)

70 x50 x 30 cm
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Mennyiség:1db

1.2 csatornás EKG késziilék

12 elvezetéses EKG készülék Igen

Magyaĺ nyelvú szoftver Igen

Beépített színes képeľnyő 12 EKG
elvezetés egyiđejű megjelenítése

4,3',

Menüvezéľelt funkciók Igen

Páciens ađatok beviteli lehetősége (név,

életkoľ és egyéb alfanumeľikus ađatok)
lgen

S zí1r ők: izomszíir ő és alapvona|s zíir i5 Igen

Szívfrekvencia méľési taľtománv Min.30-300 bpm

DigitáIis mintavétel
2000

minta/csatoľna

EKG mérő és inteľpľetiíciós pľogĺam Igen

Külső memóľiakártya Igen

Nem- és koľspecifikus EKG ana|7zis

szoftver (szöveges értékelés)
Igen

Nagyfelbontású, beépített min. 4

csatoľnás hőírós nyomtató,
Min. 80 mm

Papírsebesség:
Min.5;25;50

Mm/sec

Hordozható Igen

EKG tĺimege akkuval Max.1,5kg

Számitó géphez csatlako ztaúlatós ág Igen

Akkumulátoros és hálózati iizemmód Igen

Akkumulátoros üzemmódban teljesen

feltöltött akkumulátorľal felvehető és

kinyomtathatő 12 elvezetéses automata

EKG felvételek száma.

Min.250
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EKG menedzsment rendszerbe köthető Igen

Nettó egységár
Ff

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:2 đb

EKG Holteľ

Teljes feltárású ambulárrs EKG
felvételezés

Igen

Felvételi idő: f4, 48, 72 óra, 
.]. hét Igen

LCD kijelző lgen

Vezeték nélküli (Bluetooth) PC
kapcsolat

lgen

Fiiggetlen EKG csatoľna Min.2 db

Pacemakeľ detektálás Igen

Beépített 3D gyorsulásmérő a
mozgás intenzitásának megfelelően

Igen

Mintavételi frekvencia Kérjük megadni

Tárolási frekvencia Kéľjük megadni

ADC felbontás Min.16 bit

Dinamikai taľtomány: + / - f0 mY Igen

Méret
Min.65x50x18,5

mm

Súly Max. L00 g

Nettó egységár
Ff

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:1db

Terápiás Ultľahang készülék

Professzionális teľápiás LIH multi
frekvenciás fejjel

Igen

Ultrahang frekvencia: 1MHz t 10% és 3

MHzXT0o/o
Igen

Műkodési frekvencia Min.: 100 Hz

Kimeneti teljesítmény használat
kclzben: 0,5 W - 10W !20%

Igen

Intenzitás: 3 W / cmf tfD% Igen

Időtartam beállítás: 0 - 30 peľc Igen

Hatásos kezelő felület Min.:5 cm2

LED je|zőfény Igen

Ylz a|attl kezelésľe alkalmas Igen

Nettó egységáľ
FT

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:2 đb

Keze|ő-Íektető ágy
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Merľryiség:6 db

InÍtĺzićls ew / Vérvételi szék

Kľómozott acéIv áz szerkezet
Igen

Könnyen tiszíthatő, feľtőtleníthető
kárpiltozás Igen

Varrás nélküli nagy teherbíľású
szivacs Igen

Szék háttáml ája és lábtaĺtója
mechanikusan állítható

Igen

Vízszintes helyzetbe is állítható Igen

Karf a đőléss zo ge á|Litható lgen

Fejpárnával lgen

Ülésmagassága: Min.: 47 cm

onsúlya: Max.:38 kg

Teľhelhetősége: Min.:140 kg

Nettó egységáľ
Ff

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:2 db

Mikľoszkóp

Világos Iátóteľ{ĺ binokuláľis
mikľoszkóp

Igen

Binokuláľis fej Igen

A fej 30"-ban döntott és 360"-ban
köľbefoľgatható

Igen

Szemtávolság álJitás Kéľjük megadni

otpozíciós objektívrevolver Igen

objektívek Kéľjük megadni

Teljes nagyítás Ké4ük megadni

Rö gzített mechanikus tár gy aszta| Igen

T át gy as zta| moz gástartománya Kérjük megadni

Koaxiális durva- és finomfókusz Igen

Teljes fókusztartomány Kérjük megadni

Kondenzoľ Kérjük megadni

Beépített halogén megv ilágstás Igen

Minden optikai eleme gombásodás
ellen kezelt

Igen

Integľált széles tartománý tapegység Igen

Nettó egységáľ
E'ľ

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:3 db

Deľmatoszkőp

Nagy felbontási optikai ľendszer Igen

10x nagyítás Igen

Torzitás mentes Igen

Led-es megvilágítás Igen

Led-ek száma Kéľjük megadni

Allítható szemlencse' fókusz beá]]ítás -

6 +6 dioptľia között
Igen

Megfelelő adapteľrel digitális SLR
kamerához csatlakoztatva digitáIis fotó

készíthető

Igen

23 mm áfulétőjíi ská|ázott

kontaktlemez
lgen

Dermatoszkóp olaj lgen

Kemény tároló đoboz Igen

Elemes nyéI Igen

Fénykép gyújtemény atlasz, me|y

egyszeĺíisiti a diÍferenciál diagnózist
Igen

Nettó egységáľ
Ff

Nettó összesen:
Ff
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Mennyiség:2 db

Masszázsägy

Alumíniumváz
Igen

osszecsukh ató, hor do zhatő
Igen

Allítható magasságú lábak Igen

Műbőľ kárpit Igen

Méľete (h x sz x m) Min 186 x60 x75 cm

onsúly Max 15 Kg

Terhelhetőség Min200 Kg

Rendelhető kiegészitők (f ejr és z,

oldal kaľtám asz, kéztartő, fe!|ép ő,

hengeľpáľna)

Igen

Nettó egységáĺ
FT

Nettó összesen:
Fĺ
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Nyiľokm asszázs készülék

Mennyiség:1db

Egyiđejí1leg használható csatornák Min.,2 db

Légkamrák szán.ta Min.:6 db

Időkapcsolóval ellátott Igen

Nyomásszab á|y o zás á|liÍhatős ága Igen

Gľafikus LCD kijelző Igen

Progľamok szátma Min.: 4 féle

Kezelési idő állítható (1 - 99 perc

között)
Igen

Mandzsetta nyomástaľtománya
állítható

Min.: L0 - 180

Hgmm

Készülék súlya Max.: L6 kg

Nettó egységáľ
FI

Nettó összesen:
Ft
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Mennyiség:1db

E gy s zerr e v é gezhető f olyamatos
passzív mozgatás, két mozgássíkban

Igen

Mozgássíkok szinkľon-, és aszinkľon
üzemmóđja

Igen

Primeľ és szekundeľ kontrakturák
oldása

Igen

Giiľdíthető, székes kivitel Igen

Moz gásfu nkc iók jav itás a, mindkét
oldali ízület keze|éshez

Igen

Szétsze đhető, könnyen s záI]ithatő Igen

20 és 160" abdukciós6addukciós
Łoľ:.ľ;ro zgatás kiľotációban

Igen

20 és ]'60. abdukciós6addukciós
izoľl.ĺlĺ.o zgatás hajlított könyök
taľtásban

Igen

Flexio/Extensio 20.-tól 180"-ig Igen

Horizontális abđukció Igen

Nettó egységár
Ff

Nettó összesen;
Ff

Vállmozgatőgép

-82 -


