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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  aljegyző 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  február 11-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 

Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Készítette: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1.  sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok 

2.  sz. melléklet közbeszerzési dokumentumok 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  262/2017.  (XII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy az Egészséges 
Budapest  Program keretében  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz (a továbbiakban: ÁEEK) a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) orvostechnikai eszközfejlesztése érdekében, egyúttal 
vállalta a  20%  önrész biztosítását. 
A  fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges  Budapest  Program keretében történő 
további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló  1286/2018.  (VI.  25.)  Korm. határozat alapján 
az Önkormányzat  184.652.920 Ft  támogatásban részesült a JEK orvostechnológiai eszközparkjának 
modemizálására új eszközök beszerzésével. 
A  támogatási összeg felhasználása érdekében az Önkormányzat az ÁEEK-val együttműködési 
megállapodást kötött  2018.  szeptember 13-án, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a 
továbbiakban: EMMI) támogatási szerződés került megkötésre  2018.  december 20-án. Az 
együttműködési megállapodás megkötése a támogatási szerződés megkötésének feltétele volt. Az 
együttműködési megállapodás a fejlesztési folyamat egészét átfogó együttműködésről szól, mely 
alapján az ÁEEK a  Magyar  Állam képviseletében nyomon követi az Egészséges  Budapest  Program 
megvalósítását, ennek során biztosítja a szükséges koordinációt a Programban résztvevő szervek 
között, véleményezi a szükséges dokumentumokat, orvos-szakmai, orvostechnológiai, informatikai és 
műszaki monitorozást, projektfelügyeletet lát el, ellenőrzi a Program megvalósulását, az eszközök 
beszerzése esetén a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságba szakmai tagot delegál. Az 
ÁEEK járóbeteg szakellátási igazgatója arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bíráló Bizottság 
tényleges munkájában való részvétel jogával az előkészített közbeszerzési dokumentáció, műszaki 
tartalom áttekintésén és véleményezésén kívül nem kíván élni. 

A  Korm. határozatban és a képviselő-testületi határozatban foglaltak végrehajtása érdekében — 
tekintettel a becsült értékre, mely összesen nettó  179.655.000 Ft  - a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII törvény (Kbt.) II. része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni /Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti eljárás/. 
A  JEK - az ÉSZ-KER Zrt. közreműködésével - a közbeszerzés műszaki dokumentációjának tervezetét 
összeállította és az ÉSZ-KER Zrt. közbeszerzési-jogi szempontból felülvizsgálta és azok, a Bíráló 
Bizottság, valamint az ÁEEK orvostechnikai szakértője részére továbbításra került elektronikus úton. 



Ezt követően a Bíráló Bizottság  2019.  február 7-én tartott ülésén a dokumentáció tervezetet 
megtárgyalta. 

A  közbeszerzési dokumentumok tervezete alapján a nyílt közbeszerzési eljárás  8  db részajánlattétel 
lehetőségét tartalmazza, az egyes részek az alábbiak: 

1. kisértékű orvostechnikai eszközök, becsült nettó érték:  2.690.000,- Ft,  rendelkezésre álló 
fedezet nettó:  2.690.000,- Ft; 

2. digitális  röntgen  berendezések, becsült nettó érték:  94.000.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet 
nettó  94.000.000,- Ft; 

3. ultrahang készülékek, becsült nettó érték:  39.400.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet nettó: 
39.400.000,- Ft; 

4. sterilizáló készülékek, becsült nettó érték:  4.650.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet nettó 
4.650.000,- Ft; 

5. szemészeti készülékek, becsült nettó érték:  17.785.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet nettó: 
17.785.000,- Ft; 

6. video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek, becsült 
nettó érték:  19.300.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet nettó:  19.300.000,- Ft; 

7. rectoscop készülék, becsült nettó érték:  1.200.000,- Ft,  rendelkezésre álló fedezet nettó: 
1.200.000,- Ft; 

8. multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés, becsült nettó érték:  630.000,- Ft, 
rendelkezésre álló fedezet nettó:  630.000,- Ft. 

Valamennyi rész esetén az értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. 

Az előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi a Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, valamint 
a tagok egyéni bírálati lapjai, melyek szerint: 

1.) A  Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás /Kbt.  81.  § (I) bekezdése szerinti eljárás/ alkalmazását. 

2.) A  Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. 

3.) A  Bíráló Bizottság megszavazta a felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok tervezetét és 
elfogadásra javasolták a döntéshozónak. 

Az előterjesztés  2.  számú mellékletét képezik a közbeszerzési dokumentumok. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  közbeszerzési eljárás megindításához, valamint az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról szükséges a döntéshozatal. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az Egészséges  Budapest  Program keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ orvostechnológiai eszközparkjának modemizálása. Az új eszközök beszerzésével megvalósul 
a korszerűbb és hatékonyabb járóbeteg-szakellátás. 
A  közbeszerzés fedezete egyrészt költségvetési támogatás, másrészt a  11704  cím  2018.  évi 
maradványán biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1  pont  1.1.3.  alpontja szerint a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság dönt 

„1.1.3.  közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról..." 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

SOÓS SWRGY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI NZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

BET RJESZTE  ALKALMAS: 
f 

D AN A D A-RI M ÁN,E DINA 

zőjf 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. az „Orvosteehnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárást folytat le (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás). 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  11. 

2. elfogadja az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  11. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  február  08. 

r.  Mészár Erik 
aljegyző 

KÉszíTETTE: JEGYZŐI KABINET, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI UGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  to I hOE Zo I 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: S av 

(314„n  U'. 
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Bíráló Bizottság tagjai: 

( —) Év 

1 
(t 

A hne.,‘\eÒEL 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐ KÖNYV 

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Orvosi eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú, Kbt. Második Rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során 
a felhívás és közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése. 

3. Időpont:  2019.  február  07. 13.00  óra 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulírott  BB  tagok 

1.) A  Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) alkalmazását. 

2.) A  Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési 
dokumentumokat. 

3.) A  Bíráló Bizottság megszavazta felhívás, közbeszerzési dokumentumok tervezetét javasolja 
elfogadásra a döntéshozónak. 

Melléklet: 
1. Egyéni bírálati lapok 
2. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok 

Kmf. 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Orvosi eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú, Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során a felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja:  P4I-Ce  

Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Rész, uniós 
értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) 
megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  07. 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015.  b./I CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN  Ken) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott P7A-Y4 OE4 Wbof2-- (név), mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Orvosi 
eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok 
elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró 
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3) 
bekezdése által megkövetelt megfelelő —jogi / pénzügyi / közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya 
szerinti' — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság taulaként2  a többi taggal együttesen 
a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  02- 0 ‘i.  • 

a megfelelő aláhúzandó 
2  a megfelelő aláhúzandó 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Orvosi eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú, Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során a felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja:  NZ ''d OEC  Ä la COE A"  

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Rész, uniós 
értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) 
megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  07. 

cc =f23  

aláírás 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015.  ka CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN  103T.) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott  on  •  s?-44/4-,  14/912)  (név), mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Orvosi 
eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok 
elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CCLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró 
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3) 
bekezdése által megkövetelt megfelelő — jogi / pénzügyi / közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya 
szerintil  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság tactiaként2  a többi taggal együttesen 
a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  02 0 4—

 

aláírás 

I  a megfelelő aláhúzandó 
2 a megfelelő aláhúzandó 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Orvosi eszközök beszerzése  (8  részbenr tárgyú, Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során a felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

ci-

 

Bíráló Bizottság tagja:  ty z(LOE:i  ‘-f Y j 52-1c,  
1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Rész, uniós 

értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) 
megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  07. 

aláírás 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. An OHM.  TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN KBT.) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott uordiJi°  (név), mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Orvosi 
eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok 
elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró 
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3) 
bekezdése által megkövetelt megfelelő jogi / pénzügyi / közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya 
szerinti' — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság tacriakéne  a többi taggal együttesen 
a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019. 

'a megfelelő aláhúzandó 
2  a megfelelő aláhúzandó 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

"Cervosi eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú, Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során a felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: ge->LK___ +WAD 

 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Rész, uniós 
értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) 
megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

KY. Li. 

Budapest, 2019.  február  07. 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015. tin  CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN KIST.) 

25. §-A  SZERINT 

ltrk  Alulírott  (név), mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.)  ajánlatkérő által az nOrvosi 
eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok 
elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró 
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3) 
bekezdése által megkövetelt megfelelő — jogi / pénzügyi közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya 
szerintil  — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem  es  elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal  es  tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat). 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját  es  a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság tagiaként2  a többi taggal együttesen 
a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019. 

 

aláírás 

'a a megfelelő aláhúzandó 
2  a megfelelő aláhúzandó 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

,,Orvosi eszközök beszerzése  (8  részbent tárgyú, Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) során a felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetének véleményezése. 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja:  

 

 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Rész, uniós 
értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás) 
megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  február  07. 

aláírás 



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS ITTOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

A 2015.  Évi CXLIII. TÖRVÉNY  (A  TOVÁBBIAKBAN  MIT.) 

25. §-A  SZERINT 

Alulírott eldrL  (név), mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  ajánlatkérő által az „Orvosi 
eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatok 
elbírálására és értékelésére létrehozott Bíráló Bizottság tagja kijelentem, hogy velem szemben a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  25.  §-ában foglalt kizáró 
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Rendelkezem továbbá a Kbt.  27.  §  (3) 
bekezdése által megkövetelt megfelelő — jogi pénzügyi / közbeszerzési / a közbeszerzés tárgya 
szerinti' — szakértelemmel. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatát megismertem és elfogadom. 

Az eljárás során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket sem az eljárás 
befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan, az eljárásba be nem vont személy tudomására 
nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem 
befolyásolom. Kötelezem magam arra, hogy  ha  a kizáró ok az eljárás alatt következik be, erről 
haladéktalanul értesítem a döntéshozó személyt (vagy a megbízómat)' 

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját is a döntéshozó 
döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és 
tudomásul veszem, hogy a Kbt. alapján a Bíráló Bizottság tagjaként2  a többi taggal együttesen 

a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottságáért felelek. 

Budapest, 2019.  tarr4dxf—  O.  

aláírás 

 

a megfelelő aláhúzandó 
2  a megfelelő aláhúzandó 



. vy, t)let, loci° 

a) a Kbt.  21.  §  (5)  bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt 
megjelölő azonosító szám: 

AK02138 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt.  6.  §  (1) 
bekezdés  h)  pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály 
kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés  c)  pont, 

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

2015.  évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás, Kbt. 
81.  §  (1)  bekezdés 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés  HUF-ban  kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva  a  Kbt.  18. 
§-á ra: 

összesen nettó  179.655.000,-  HUF.  Részenként:  1.  nettó  2.690.000,- Ft, 2.  nettó  94.000.000,-
Ft, 3.  nettó  39.400.000,- Ft, 4.  nettó  4.650.000,- Ft, 5.  nettó  17.785.000,- Ft, 6.  nettó 

19.300.000,- Ft, 7.  nettó  1.200.000,- Ft, 8.  nettó  630.000,- Ft. 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az  TED-en  történő közzétételt kezdeményezi; 

f) ha  a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az  TED-en,  amelynek közzététele a Kbt. szerint nem 
kötelező, ez a körülmény: Kötelező 

g) ha  a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság 
általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást  es  az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok 
megnevezését: 

h) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  2019.  . . 

I)  ha  a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény 
ellenőrzését:  A  hirdetmény ellenőrzése kötelez& 

j) ha  a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban 
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: Ajánlatkérő kedvezményre vagy 
mentességre nem jogosult. 

Egyéb közlemény: - 



Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és  online  formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)  Név és címek  1  Gabe  meg az egärásétt felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kód: 
HU110 

Postal  irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 4592123 

Telefon:  +36 1 

E-mail: 

ballakata@jozsefvaros.hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: ((iRL)http://jozsefvaros.hu 
A  felhasználói oldal címe: ((iRL)http://jozsefvaros.hu 

1.2)  Közös közbeszerzés 

D  A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Kbt.  29.  §  (1)  bekezdése alapján 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési jogszabály: 

D  A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 



ium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
lamint regionális vagy helyi részlegeik 

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
x  Regionális vagy helyi hatóság 

s vagy helyi iroda/hivatal 

zjogiOESzmény 

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 
0  Egyéb típus: 

Region 

Szabad 

gáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

kultúra és vallás 

01\29  

Egyeb tevékenység: 

közszolgáltatások 
em 

és biztonság 

tvédelem 

Gazdygi és pénzügyek 

Egészségügy 

1.3)  Kommunikáció 

A  közbe erzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
'vetkez" címen: (URL)https://ekr.gov.hu 

A  közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
érhető el: (URL) 

 

(
ovábbNormáció 

a feittlített 

a következő címen szerezhető be 

cím 

másik cím: (adjon meg másik címet) 

 

elektro 

I I>vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: (URL) 

elnlített címre 

a következő címre: (adjon meg másik címet) 

D Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

IA)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés : „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8 
részben)" 

Hivatkozási szám:  2 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

Kiegészítő CPV-kód: 



11.2.1)  Elnevezés  : Kisértékű orvostechnikai eszközök Rész száma: L. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

33182100-0  Defibrillátor 

33192100-3  Gyógyászati felhasználású ágyak 

33112000-8  Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések 

33121400-8  Hallásvizsgáló készülékek 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye 72018: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

  

11.1.3) A  szerződés típusa Epitesi beruházás X Árubeszerzes Szolgáltatásmegrendelés 

 

Központ részére 11.1.4)  Rövid meghatározás: „A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

1. rész: „Kisértékű orvostechnikai eszközök" 

2. rést röntgen  berendezések" „Digitális 

3. rész: „Ultrahang készülékek" 

4. rész: „Sterilizáló készülékek" 

5. rész: „Szemészeti készülékek" 

6. rész:  „Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő  automata  készülékek" 

7. rész: „Rectoscop készülék" 

8. rész.	 elektromos stimuláló berendezés" „Multifunkcionális 

 

11.1.5)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Érték áfa nélkül: [] Pénznem:  [HUF] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében  a  szerződéseknek  a  keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer  tees  időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre vonatkozó ormá 4k 

 

részre 

A  beszerzés részekből áll X igen 

Ajánlatok X valamennyi részre legfeljebb  a  következő számú részre nyújthatók  be:  [ ] 
nyújthatók  be 

csak egy 

M  Az  egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

Az  ajánlatkérő fenntartja  a  jogot arra, hogy  a  következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás 



1084. Budapest,  Auróra utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  1.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
1. defibrillátor -  2  db 
2. doppler érrendszeri vizsgálatokhoz —  1  db 
3. hallásvizsgáló  (audiometer)  —  3  db 
4. Doppler  magzati szívhang vizsgálathoz —  5  db 
5. CTG  készülék —  1  db 
6. gyógyszerporlasztó  (inhalator)  —  2  db 
7. EKG  —  1  db 
8. pulzoxymeter (asztali) —  1  db 
9. légzésfunkciós berendezés (Spirometer) —  1  db 
10. vizsgálóágy magas —  1  db 
11. vizsgálóágy alacsony —  2  db 
12. vizsgálólámpa —  4  db 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
feladata a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden 
Ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában a részletes 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki tartalom értékelése során 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is 
tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Ioen/Nern 

Minőségi kritérium: Igen/Nem  

Megnevezés (nem releváns)  Súlyszám Jelentőség 

Költség kritérium: Igen/Nem  

Megnevezés (nem releváns)  Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

Megnevezés 1.  Netto  ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel 
teljes időtartamára vonatkozóan) 



11.2.7) A  szerződés, a keretmegal odás 

Időtartam hónapban:  1  vagy Mun napokb 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

kifejezett időtartam: 

nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése A  szerződés meghosszabbítható igen X 

  

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokr onatk ó információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust III Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott 
nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  --

 

információk 
L.)  

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen X 

 

11.2.14)  További információ . 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  1  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  30  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Digitális  röntgen  berendezések Rész száma:  2. 

II.2.2) További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

33111000-1  Röntgenberendezések 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest,  Auróra utca  22-28. 

 

az igények és 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 



követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  2.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Digitális felvételi  röntgen  berendezés —  1  db 
2. Digitális felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés —  1  db 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 

Egyéb elvárások: 

Jelenleg működő  röntgen  berendezések leszerelése és elszállítása az ajánlattevő feladata 

A  berendezésekhez szükséges elektromos kapcsolószekrény szállítása, szerelése az ajánlattevő 
feladata. Az elektromos betáp az ajánlatkérő az elektromos szekrényig biztosítja. 

A  berendezéseknek illeszkednie kell az Intézetben működő ORTechnology PACS rendszerrel. 
(Munkalista fogadás, képek szolgáltatása) 

Helyiség sugárvédelmi engedélyének beszerzése az ajánlattevő feladata. 

Az Országos Atomenergia Hivatal berendezésekre vonatkozó mérési jegyzőkönyvének beszerzése 
az ajánlattevő feladata 

Garancia minimum  24  hónap 

Folyamatos radiológiai rendelés biztosításához szükséges, hogy ütemezett legyen az átadás. Első 
ütemben az átvilágító berendezés kerüljön átadásra, a felvételi szoba berendezése csak ez után szerelhető 
le. 

Az első ütem sikeres teljesítését az ajánlatkérő részteljesítésnek tekinti, amelyre vonatkozóan ajánlattevő 
az ajánlatban megjelölt árnak megfelelő részszámlát állíthat ki. 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában a részletes 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki tartalom értékelése 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 
rendelkező termékre is tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Ncm 

Megnevezés:  2.  Vezérlés funkciók száma a röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyőn  (min 0  — max  3) 
Súlyszám:  8 

Megnevezés:  3. A  detektorok súlya egyenként (Legalább  4000  g —  Max 3000  g) Súlyszám:  8 

Megnevezés:  4. A  detektorok vezetéken keresztül folyamatosan töltődnek mindkét bucky-ban 
(Igen/Nem) Súlyszám:  7 

Megnevezés:  5. A  kiválasztott vizsgálathoz a paciens beállítások grafikus vagy képi ábrázolása 
(Igen/Nem) Súlyszám:  3 

Megnevezés:  6.  Asztallap motorikus függőleges mozgástartománya  60 cm min.  elvárás felett  (min 0 cm 
— max  20 cm)  Súlyszám:  6 

Megnevezés:  7.  Az asztallap végén található, levehető paciens lábtartó súlya (döntésnél ezen áll a  

JOE( 



paciens)  (Min 20000g  — max  6000g)  Súlyszám: 

Megnevezés:  8. A  vizsgálószerkezet a vezérlőkonzolról, 

Súlyszám:  7 

Költség kritérium: Igen/Nem 

10 

joystick-kat irányítható (igen/nem) 

Súlyszám Megnevezés (nem releváns) 

Ár — súlyszám: Ioen/Nem 

Súlyszám  49 Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF) 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmeg • • odás 

Időtartam hónapban:  4  vagy  Mu anapok 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

an  kifejezett időtartam: 

A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A  szerződés meghosszabbítható igen X nem 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ  (ay&  eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  VáltozatokIJwoI1atlpzó információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott 
nem 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:  --

 

információk 

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen X 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 

Módszer: 

1., 3.  és  7.  részsz. fordított arányosítás, 

2.  és  6.  egyenes arányosítás, 



4., 5.  és  8.  részsz. pontkiosztás. 

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  4  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  120  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás  1 

11.2.1)  Elnevezés: Ultrahang készülékek Rész száma:  3. 

11.2.2)  További CPV-Idicl(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 
33112000-8  Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések 
33124120-2  Diagnosztikai ultrahangos eszközök 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest,  Auróra utca  22-28. 

 

az igények és 

A  teljesítés helyén 
2  órában, a készülék 

eszköz lehet. Nyertes 
üzembe helyezése. 

részét képező műszaki 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  3.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Ultrahang készülék szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokra —  1  db 
2. Ultrahang készülék radiológiai vizsgálatokra —  1  db 
3. Ultrahang készülék urológiai vizsgálatokra —  1  db 
4. Ultrahang készülék kardiológiai vizsgálatokra —  1  db 

Oktatás a szülészet-nőgyógyászati, a radiológiai és a kardiológiai ultrahangok esetében: 
10  fő oktatása az eszköz használatára maximum  5  alkalommal, alkalmanként 
átadását követő  5  napon belül, magyar nyelvű kezelési utasítás átadásával. 

Az intézményben működő radiológiai ultrahang készülék típusa: Ge Logiq  P9 
Az intézményben működő kardiológiai ultrahang készülék típusa: Ge  Vivid S5 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű . 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél 
rendelkező termékre is tehető ajánlat. 

Ajánlatkérő jelen ajánlati 
eredetű, típusú 

hivatkozhat. Minden 
érdekében történt, 

a részletes 
tartalom értékelése 

minden adatot 
az ajánlatban, hogy a 

Az esetleges el nem 
kedvezőbb jellemzőkkel 

11.2.5)  Értékelési szempontok 



Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

vizsgálófej látószöge  min. 90  fok felett (min:0-max:  20) 

technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, amely a  B-
területre kiterjed S nem függ az ultrahang nyaláb, 

(Igen/ nem) Súlyszám:  10 

konvex  vizsgálófej kompatibilis az intézményben működő 
nem) Súlyszám:  5 

24  hónap felett 36  hónap) Súlyszám: 

Megnevezés:  2.  Nőgyógyászati  UH:  A  konvex 
Súlyszám:  10 

Megnevezés:  3.  Radiológiai  UH:  Nem  Doppler 
képből szűréssel van előállítva, a teljes áramlási 
valamint a véráramlás által bezárt szögtől 

Megnevezés:  4.  Radiológiai  UH  :  A  megajánlott 
GE  Logiq  P9  ultrahang készülékkel (Igen/ 

Megnevezés:  5.  Radiológiai  UH:  Jótállás vállalása 
5 

Megnevezés:  6.  Urológiai  UH  : Trapezoid 
lehetséges (Igen/ nem) Súlyszám:  5 

Megnevezés:  7.  Urológiai  UH  : Jótállás vállalása 

Megnevezést  8.  Kardiológiai  UH:  A phased
(min:0-max:  30)  Súlyszám:  10 

Megnevezés:  9.  Kardiológiai  UH:  A  megajánlott 
intézményben működő  GE Vivid S5  ultrahang 

Megnevezést 10. Kardiológiai UH: Jótállás 

min (min.0- max 

képalkotás közben  real-time  térbeli  compound  képalkotás 

min 24  hónap felett (min.0- max  36  hónap) Súlyszám:  5 

-array  kardiológiai vizsgálófej látószöge  min. 90  fok felett 

phased-array  kardiológiai vizsgálófej kompatibilis az 
készülékkel (igen/nem) Súlyszám:  5 

vállalása  min 24  hónap felett (min.0- max  36  hónap) 
Súlyszám:  5 

Megnevezést  11.  Nőgyógyászati  UH:  Jótállás 
Súlyszám:  5 

Költség kritérium: Igen/Nem 

vállalása  min 24  hónap felett (min.0- max  36  hónap) 

Sülyszám 

 

Megnevezés (nem releváns) 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

Súlyszám  65 

 

Megnevezés f1  1.  Nettó ajánlati ár  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel  tees  időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmeg • • odás 

Időtartam hónapban:  2  vagy M anapok 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

an  kifejezett időtartam: 

A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A  szerződés meghosszabbítható igen X nem 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyűt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett számat [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  i 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó információk 



Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

D Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
Li 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x 
nem 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:  --

 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 

Módszer: 

1.  részsz. fordított arányosítás, 

3-4., 6.  és  9.  részsz. pontkiosztás, 

2,5., 7-8.  és  10.  és  11.  részsz. egyenes arányosítás. 

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  2  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Sterilizáló készülékek Rész száma:  4. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 
33191000-5  Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök. 
33191100-6  Sterilizálóberendezés. 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest, Aurora  utca  22-28. 

 

az igények és 

eszköz lehet. Nyertes 
üzembe helyezése. 

részét képező műszaki 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  4.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Autokláv sterilizáló —  1  db 
2. Hölégsterilizáló —  3  db 

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok 



leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.  Minden 
Ilyen esetben  a  megnevezés csak  a  tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában  a  részletes 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki tartalom értékelése 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy  a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.  Az  esetleges  el  nem 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 
rendelkező termékre  is  tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés:  2.  Autokláv sterilizáló esetében: Környezetbarát polimer szigetelő anyaggal körülvéve (igen 
/ nem) Súlyszám:  20 

Megnevezés:  3.  Autokláv sterilizáló esetében: Érintőképernyős  LCD  kijelző,  minimum 5"-os méretben 

(igen / nem)Sulyszám:  10 

Megnevezés:  4.  Autokláv sterilizáló esetében:  Minimum 2  szintű jelszóval védett hozzáférés (igen / 

nem) Súlyszám:  10 

Megnevezés:  5.  Hölégsterilizáló esetében:  Magyar  nyelvű kijelzővel (igen / nem) Súlyszám.  10 

Megnevezés:  6.  Hölégsterilizáló esetében:  Ethernet port  adatkimenetre (igen / nem) Súlyszám:  5 

Költség kritérium: Igen/Nem 

 

Megnevezés I (nem releváns) Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

 

Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám  55 

 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegillapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmeg • odás vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban:  2  vagy  Mu anapok  an  kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés:  (9/  Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett  minimum:  [ ] / Maximális szám:  2  [ ] 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó információk 



Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

D Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x 
nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  --

 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 

Módszer: 

1.  részsz. fordított arányosítás, 

2-6.  részsz. pontkiosztás. 

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  2  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Szemészeti készülékek Rész száma:  5. 

 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

 

33122000-1  Szemészeti berendezések. 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: Hl1110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

 

1084, Budapest, Aurora  utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: S ű itfí 

az igények és (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  5.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. CFF — Kritikus fúziós frekvenciamérő -  1  db 
2. Próbalencsesor  BST-266  —  1  db 
3. Próbalencsesor  5113  —  1  db 
4. 132D  üveg lencse —  1  db 
5. Szemtükör —  2  db 
6. Spectral  domain OCT készülék —  1  db 
7. Digitális kijelzésű dioptriamérő —  1  db 



8. Automata non-contact  tonometer — 
9. Lang-féle (térlátás-vizsgáló) sztereoteszt 
10. Ishihara csereszín (színlátás-vizsgáló) 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, 

1  db 
—  3  db 

tábla —  3  db 

megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése. 

a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
előírásoknak 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
Ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. 
rendelkező termékre is tehető ajánlat. 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában a részletes 
termékre lehet tenni.  A  műszaki tartalom értékelése 

kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot 
kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 

meghatározott termékkel egyenértékű . Az esetleges el nem 
Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Súlyszám Jelentőség 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés (nem releváns) 

Költség kritérium: Igen/Nem 

Súlyszám 

 

Megnevezés (nem releváns) 

Ár — súlyszám: Men/14em 

Súlyszám Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF) 

 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretme • odás 

Időtartam hónapban:  2  vagy  Mw  anapok 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

an  kifejezett időtartam: 

A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A  szerződés meghosszabbítható igen X nem 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokrtyoiiatló információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 
e, 



11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

D Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
C)  

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x 
nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  --

 

11.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  2  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés:  Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó- 
fertőtlenítő automata készülékek 

Rész száma:  6. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest,  Auróra utca  22-28. 

 

az igények és 

eszköz lehet. Nyertes 
üzembe helyezése. 

részét képező műszaki 

Ajánlatkérő jelen ajánlati 
eredetű, típusú 

hivatkozhat. Minden 
érdekében történt, 

a részletes 
tartalom értékelése 

minden adatot 
az ajánlatban, hogy a 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  6.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Video-gasztroszkóp -  2  db 
2. Video-kolonoszkop —  2  db 
3. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata —  1  db 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása 



megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 
rendelkező termékre is tehető ajánlat. 

 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés:  2. Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve. 
Súlyszám:  10 

Megnevezés:  3.  Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve. 
Súlyszám:  10 

Megnevezés:  4.  Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Érintőképernyő megléte. Súlyszám:  5 

Megnevezés:  5.  Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Előnyt jelent a készülék 
kamraajtajának kéz érintése nélküli nyitása/zárása Súlyszám:  10 

Megnevezés:  6.  Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében:  Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) 
csatlakozás a távoli hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissítéshez Súlyszám:  10 

Költség kritérium: Igen/Nem 

 

Megnevezés (nem releváns) Súlyszám 

Ár — súlyszám: Ioen/Neart 

 

Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám  90 

 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel  tees  időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmeg • odás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban:  2  vagy  Mu anapok  an  kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyat eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  i 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  VáltozatokrJworiatl,Ló információk 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 



kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x 
nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 

Módszer: 

1.  részsz. fordított arányosítás, 

2-5.  részsz. pontkiosztás. 

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  2  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Rectoscop készülék Rész száma:  7. 

112.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

 

1084. Budapest, Aurora  utca  22-28. 

 

az igények és 

eszköz lehet. Nyertes 
üzembe helyezése' 

részét képező műszaki 

Ajánlatkérő jelen ajánlati 
eredetű, típusú 

hivatkozhat. Minden 
érdekében történt, 

a részletes 
tartalom értékelése 

minden adatot 
az ajánlatban, hogy a 

Az esetleges el nem 
kedvezőbb jellemzőkkel 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: JV 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  6.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Rectoscop -  6  db 

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előirt, vagy az azzal — az adott termek vonatkozásában 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki 
során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez 
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű . 
fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél , 

,7 A 



rendelkező termékre  is  tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés EIM (nem releváns) Súlyszám Jelentőség 

Költség kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés (nem releváns) Súlyszám 

Ár — sülyszám: Icien/Nem 

Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e 
tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmeg • • . odás vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban:  2  vagy  Mu anapok  an  kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett  minimum:  [ ] / Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokr onatk ó információk 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció a  vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

D  Az  ajánlatokat elektronikus katalógus formájában  ken  benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
LI  

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x 
nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  --

 

11.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  2  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 



11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés Rész száma:  8. 

11.2.2)  További CPV-ktid(ok):  2 

Fő CPV-kód:  33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 

Kiegészítő CPV-kód: 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

 

1084. Budapest, Aurora  utca  22-28. 

 

az igények és 

lehet. Nyertes ajánlattevő 

képező műszaki leírásban 

Ajánlatkérő jelen ajánlati 
eredetű, típusú 

hivatkozhat. Minden 
érdekében történt, 

vonatkozásában a részletes 
tartalom értékelése során 

adatot Ajánlattevőnek kell 
a megajánlott termék az 

nem fogadást Ajánlatkérő 
rendelkező termékre is 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: ÍCt 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve 
követelmények meghatározása) 

Tárgyi eljárás  6.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés -  1  db 

A  megajánlott termék csak  ill  a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz 
feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása  es  üzembe helyezése. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 
felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal — az adott termék 
műszaki paraméterek tekintetében — egyenértékű termékre lehet tenni.  A  műszaki 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel 
tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Ioen/fIern 

 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

 

Megnevezés 4.,5 (nem releváns) Súlyszám Jelentőség 

Költség kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés (nem releváns) Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

Megnevezés 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

fit». 



(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel 
teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmeg , • odás 

Időtartam hónapban:  1  vagy  Mu anapok 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

an  kifejezett időtartam: 

A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A  szerződés meghosszabbítható igen X nem 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.1.0) Változatokr onatk ó információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opcio a vonatkozó információ 

 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

D Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:  --

 

információk 
Li 

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen  x  nem 

11.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  1  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  30  naptári napot ért. 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 

előírásokat is 

A  feltételek felsorolása és rövid ismertetése  r 
Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban:  ALV)  és nem vehet 

részt az alkalmasság (továbbiakban: alk) igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.§ 

(1)  és  (2)  bek-ében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.§  szerint biztosított.  A  jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai 

közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. 

Előzetes igazolás: 

AT a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.§ (1)  bek-e alapján az EEKD benyújtásával 

köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.§ (1)  és  (2)  bek-ének hatálya alá.  A Kr. 2.§ (3)  bek 



a) pontjára tekintettel az EEKD-ban AT-nek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már Ismert olyan ALV-
kat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik. 

Az EEKD-ban AT,  ill.  az alk igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a  Kr. 4.5 (1)  bek-e szerint igazolja 
előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A Kr. 3.5 (2)  bek-e értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t 
az ajánlatban, amelyben csak azon alk-i feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket AT igénybe 
kíván venni alk--a igazolásához. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.5 (4)-(7)  bek-eiben foglaltak alkalmazásával.  AT-nek az előírt kizáró 
okok fenn nem állását a  Kr. 8.5  és  10.5  alapján kell igazolni, figyelemmel a  Kr. 12.  § -16.5-ában foglaltakra. 
A  Kbt.  62.5 (1)  bek  k)  pont  kb)  alpontját a  Kr. 8.5  i)  pont ib) alpontja vagy a  10.5  g) pont gb) alpontja 
szerint szükséges igazolni, azzal, hogy AT-nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló (tehát a hatályos)  2017.  évi LIII. törvény alapján kell nyilatkoznia. 

A Kr. 15.5 (1)  bek-e alapján az AT az alk igazolásában részt vevő  ALV  vagy más szervezet vonatkozásában 
csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

A Kr. 15.5 (2)  bek-e értelmében azon  ALV-k  tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk igazolásában, 
az AT-nek a Kbt.  67.5 (4)  bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az  AK  által kiadott űrlap kitöltésével. 

A 321/2015. (X.30.)  Korm. rend.  1.5 (7)  bek alapján a kizáró okokra és az alk-i követelményekre 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,  ill.  adat tartalma valós. Az  AK  — 
ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését 
igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.  A  KD-ban 
megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell 
benyújtani. Az EKR-ben az  AK  a  KD  között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 

A  Kbt.  69.5 (6)  bek-e fennállása esetén  AK  az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően 
dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott 
számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. 

Az EKR rendelet  12.5 (2)  bek-e is irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése  

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: 

A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell 
benyújtani.  A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 2. 5(5)  bekezdés alapján ajánlatkérő 
előírja, hogy az EEKD  IV.  részének az a (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése" pont 
kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelést. 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt.  69.  § 
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második 
körben a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. 



Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell 

benyújtania, aki az EKR rendelet  13.  §  (3)  bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok 

megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

A  bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerinti felhívása alapján). 

M.1.  Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónap) befejezett,  de  legfeljebb  6  éven  (72 

hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (Orvosi eszközök) megfelelő területen végzett 

legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a  Kr. 22.  § 

(1)  bek. meghatározott formában és  22.  §  (2)  bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. 

A  referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell 

derülnie. 

A  referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

a szállítás tárgyának  é  a mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell tüntetni 

az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot) 

a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési  datum 

megadásával), 

a szerződő (referenciá adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét, 

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési 

dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított  3  éven  (36  hónapon) belül esik és legfeljebb  6  éven  (72 

hónapon) belül került megkezdésre.  A Kr. 21/A.  § irányadó. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.  140.  §  (9)  bekezdése is irányadó. 

A  Kbt.  65.  §  (6)  bekezdése alapján az  M.1.,  alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 

is megfelelhetnek. 

A  Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 

szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt.  65.  §  (9)  bekezdés is irányadó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: 

M.1.  az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) befejezett,  de  legfeljebb  6 

éven  (72  hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti termékek szállítására vonatkozó, a 

szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) 

vonatkozásában: 
1,  rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (orvostechnikai eszközök) mennyisége 

összesen nem éri el a  15  db mennyiséget. 

2. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (digitális  röntgen  berendezések) 

mennyisége összesen nem éri el az  1  db mennyiséget. 

3. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (ultrahang készülékek) mennyisége 

Összesen nem éri el a  2  db mennyiséget. 
4. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (sterilizáló készülékek) mennyisége 

összesen nem éri el az  2  db mennyiséget. 
5. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szemészeti készülékek) mennyisége 

összesen nem éri el a  10  db mennyiséget. 

6. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (endoszkóp készülékek) mennyisége 

összesen nem éri el a  3  db mennyiséget. 

7. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (retroszkóp) mennyisége összesen nem éri 

el a  4  db mennyiséget. 
8. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termék legalább  1  db multifunkcionális elektromos 

stimuláló berendezés).  



Ajánlattevő valamennyi részre vonatkozó alkalmassági feltételt részenként legfeljebb  3  db szerződésből 
igazolhatja. 

Több részajánlattétel esetén, külön-külön szükséges igazolni. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

D  A  szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

El A  szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

111.2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek  2 

111.2.1)  Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási 
szerződések esetében) 

D  A  szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A  vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

111.2.2) A  szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér:  A  késedelmi kötbér alapja a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett 
naptári napra) a jelen szerződésben meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a. A 15 
napot meghaladó bármely késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a 
meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. 

Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.  §  (1)  bek. alapján,  ha 
olyan okból, amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  150/0-a. 

Fizetési feltételek 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés 
pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő  a  kifizetés során 
a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdésében és  a 2.  rész esetében  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (5)-(6)  bekezdésében 
foglaltakat, az  1.  és  3-8.  rész esetében  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdésében foglaltakat teljes körben 
alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz rendelkezéseket. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

D Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 



ID  Gy sított eljárás 

M-. ‚ívásos eljárás 

Gy. sított eljárás 

In ikolás: 

T. . alásos eljárás 

OS  sított eljárás 

i kolás: 

t iatárbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV.6 

n hirdet 

'tmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

énv keretmegállapodás megkötésére irányul 

   

IKei-ebOEn gállapodás egy ajánlattevővel 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ 1 

D  A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

D  A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

III 

IV.1.4) 
versenypárbeszéd 

megoldások, 

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

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

D Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó informáci k 

A  szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen nem 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel  2 

A  hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][  1(  ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználó/oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2029, . . Helyi idő: en.5:pp 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 
megküldésének becsült dátuma  4 

MOE 



Dátum:  2019. ._. 

1V.2.4)  Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 

HU 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban:  1  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:  2019._._.  Helyi idő: 66:pp Hely [KR 

 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról . • 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.  68.  §  (4)-(5)  bekezdése szerinti adatokat az  [KR 
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 
ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

A  bontási eljárás a Kbt.  68.  § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  15.  —  17.  §- nak megfelelően történik. 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű  x  igen nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D  A  megrendelés elektronikus úton történik 

D Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

1. Az  ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon  a  Kbt.  66.  §.  (2)  bekezdése szerint 
nyilatkozatot, továbbá  a  Kbt.  66.  §  (5)  bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén  a 
megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell  a  Kbt.  68.  §  (4)  bekezdés szerinti 
információkat. 

2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő  a  Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti információk ajánlatban 
történő feltüntetését.  A  Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal  is  csatolandó. 

3. Fordítás: Kbt.  47.  §  (2)  bekezdés. 

4. Irányadó  jog: a 2015.  évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei. 

5. Közös ajánlattétel: Kbt.  35.  § alapján.  AK  kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását 
(projekttársaság)  mind AT, mind  közös AT-k vonatkozásában. 

6. A  jelen felhívásban megadott időpontok  a  Közép-európai időzóna szerint értendők. 

7. AK  az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit  a  minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg  (M.1.). 

8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt.  56.  § alapján. 

9. Ajánlatkérő konzultációt nem, helyszíni bejárást  a 2.  rész vonatkozásában az alábbi időpontban 
biztosít:  2019._ ho  napján   órakor,  a  találkozó helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ  (1084 Budapest, Aurora u. 22-28.)  Fszt., Betegirányító 

10. Értékelés:  Az 1, 5.  és  7-8,  részek esetében: Kbt.  76.  §  (2)  bek.  a)  pont alapján  a  legalacsonyabb ár 
szerint (Legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak 
a  legalacsonyabb ár értékelése szolgálja: Lásd  KD:  5.1.). A 2-4.  és  6.  részek esetében: Kbt.  76.  § 
(2) belt, c)  pont alapján  a  legjobb ár-érték arány szerint. 

11. Hiánypótlás: Kbt.  71.§  alapján, nem alkalmazza  a 71.§ (6)  bekezdését. 

12. A  különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az 
érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében  a  teljesítés időpontjában érvényes MNB 
devizaárfolyam az irányadó. 

13. AK  jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő  a  Kbt.  54.  § szerinti ajánlati biztosíték nyújtását. 

14. AK  jelen eljárásban nem alkalmazza  a  Kbt.  75.  §  (2)  bek. e) pontját. 

15. AK a  többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

16. Az  ajánlathoz csatolni kell  a  kitöltött, beárazott ártáblázatot.  (A  közbeszerzési dokumentumok  
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részeként AT-k rendelkezésére bocsátott ártáblázat formanyomtatványa az ajánlattétel 
megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket.  A  képletek helyességének, megfelelő 
mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.) 

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhíváshoz kiadott közbeszerzési 
dokumentumokban kiadott tenderlapokban határozta meg az eszközökkel szemben elvárt 
minimumkövetelményeket. Az Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként kötelező benyújtaniuk a 
minimumkövetelmények (kitöltött tenderlap) és az értékelési szempont esetében tett vállalás 
alátámasztására szolgáló, szakmai paraméterekről a megajánlott termék(ek) részletes adatlapját 
(pontozás) úgy, hogy abból a minimum követelmények és az értékelési szempont esetében tett 
vállalás alátámasztása is minden kétséget kizáróan megállapíthatólegyen.  Ha  a megajánlott 
eszközök nem felelnek meg bármelyik elvárt minimum feltételnek, az az ajánlatérvénytelenségét 
eredményezheti. 

18. Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a műszaki leírásban meghatározott szempontok 
tekintetében kell igazolni. 

19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: Bálint Gyöngyi (lajstromszám: 
00700) 

20. Ajánlatkérő a Kbt.  57.  §  (2)  bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szerint kizárólag az 
EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. 

21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 

22. A  IV.2.6) pontban meghatározott  1  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  30  naptári napot ért. 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1)  A  jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsaciekt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)wwvv.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593 

 

VI.4.2)  A  békéltetési eljárást lebonyolító szerv  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A  jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A  Kbt.  148.  §  (3)—(4)  bekezdésének megfelelően. 

VI.4.4)  A  jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

i (Ny 



szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsagekt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593 

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2018) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog eaásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlattérő felelőssége. 

szükség szetinti számban ismételje meg  

2 aobtt esetben 

4 ha  az infoanáóó ismeit  

20  a súlyszám het/eft a jelentőség is megadható 

21  a súlyszám helyett a jelentőség is megadható;  ha  az ár az egyetlen bkálati szempont akkor a súlyszámot nem 
alkaknazzák 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082 BUDAPEST,  BAROSS  U. 63-67. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

ÉS 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

AZ 

„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

tárgyú 

KBT. MÁSODIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 

[KBT.  81.  §  (1)  BEKEZDÉS SZERINTI] NYÍLT 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

2019. 



ALAPINFORMÁCIÓK  A  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.),  mint Ajánlatkérő ajánlati felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat tett közzé az 
EKR-ben a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Az eljárás EKR azonosítója: EKR000979672018 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:  

Ajánlatkérő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Jó7sPfvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefon:  +36 1 4592123 
Fax: +36 1 3036696 
Honlap: http://jozsefvaros.hu 
E-mail:  ballakata@lozsefvaros.hu  

Lebonyolító szervezet:  

"ÉSZ-KER" Zrt. 
1026 Budapest,  Pasaréti út  83.  — BBT Irodaház 
Telefon:  +36 1 7888-931 
Fax: +36 1 7896-943 
E-mail:  eszkereeszker.eu  

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a  257/2018.  (XII.  18.)  Korm. rendelet  21. 
§  (10)  bekezdése alapján):  

Név: Bálint Gyöngyi 
Levelezési címe:  1026 Budapest,  Pasaréti út  83. 
Email:  balint@eszkereu  
Lajstromszáma:  00700 

Az eljárás típusa:  

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 
uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás a Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés alapján. 

Eljárás nyelve:  

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt.  47.  §  (2) 
bekezdése alapján. 

Az eljárás tárgya:  

„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

Eoyéb rendelkezések:  

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1.  KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

Ajánlati felhívás az alábbi linken található: 

https://ekr.gov.hu  

oldal  3/ 45 



2.  KÖTET 

ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐ K RÉSZÉRE 

1. A  KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

1.1. A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐ DÉSTERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS (tenderlapok + ártáblázat) 

1.2.  Az „Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére" nem mindenben ismétli meg az 
eljárást megindító felhívásban foglaltakat, az az eljárást megindító felhívással együtt 
kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumok és annak minden kiegészítését, amelyek esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerülnek kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek 
be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

A  közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszezésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt) szabályai szerint, a Kbt Második része szerinti eljárási szabályok 
kerülnek alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló  424/2017  
(XII.  19.)  Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a  2  §  (3)  bekezdése szerinti - a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: 
EKR)- igénybevételével. 

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 
megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra 
biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására  pee  a felület, az erre a 
célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít  

1.3.  Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő.  Sem  a közbeszerzési dokumentumokat, sem 
annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 
abban leírt szolgáltatások céljára. 

2.  Az eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések 

2.1. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (1)  bekezdése értelmében az ajánlattételi 
határidő nem jár le,  ha  az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR 
üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán  [424/2017  (XII. 
19.)  Korm. rendelet  22  §  (2)  bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott 
ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 
perce, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - 
üzemzavar folytán  [424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22  §  (2)  bekezdés] az 
ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető 
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2.2. A 424/2017  (XII  19.)  Korm. rendelet  16.§ (2)  bekezdése értelmében a Kbt  52.  §  (4) 
bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az  424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (1) 
bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének 
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 
424/2017  (XII.  19)  Korm. rendelet  16.§ (1)  bekezdés a) ponUa szerinti esetben a 
határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő  Ida de  - a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől 
számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

2.3. A 424/2017  (XII  19.)  Korm. rendelet  16.§ (3)  bekezdése értelmében amennyiben az 
ajánlattételi határidő' módosítása szükséges,  de  az EKR üzemzavara  [424/2017  (XII  19.) 
Korm. rendelet  22  §  (2)  bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem 
lehetséges a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az 
ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt szerinti határidőn túl is kiküldheti, az 
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul,  de  legkésőbb a következő munkanapon. 

24. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  17 5(1)  bekezdése értelmében  ha  az ajánlattevő 
által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy 
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar  
[424/2017  (XII.  19)  Korm. rendelet  22  §  (2)  bekezdés] következik be, és a vonatkozó 
határidő' az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, 
mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 
tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

2.5. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  17.5 (2)  bekezdése értelmében nem követ el 
jogsértést az ajánlatkérő akkoz;  ha  a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely 
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara 
[424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22  §  (2)  bekezdés] nem teszi lehetővé az adott 
cselekmény határidőben történő teljesítését Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR 
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 

3. KIEGÉSZÍTŐ  TÁJÉKOZTATÁS 

3.1.  Bármely gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban ajánlattevő lehet — a megfelelő 
ajánlattétel érdekében — a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott 
szervezettől, azonban kizárólag az EKR rendszeren keresztül. 

3.2.  Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt.  56.  § alapján jár el. 
Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az 
EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi azt az EKR rendszerben. 

3.3.  Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja 
elő, érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás 
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

3.4.  Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt.  56.  §  (6)  bekezdés] nem 
tart. 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
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4.1.  Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, 

mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 

4.2.  Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

4.3.  Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.  § S  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11 5 (3) 
bekezdése alapján kell eljárni. 

4.4.  Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében — kivéve a Kbt.  138.  § 

(4)  bekezdése szerinti jogutódlás esetét — az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. 

4.5.  Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 

akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.  A  közös ajánlattevők 

megállapodásának tartalmaznia kell: 

a) a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

b) a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősségvállalást minden tag 
részéről; 

c) ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 
vezető között; 

d) a számlázás rendjét; 

e) meghatalmazást, ami kiterjed arra,  horn(  a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR -ben 
elektronikus úton teendő  nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
aiánlattevők képviseletében eljárhat  

4.6.  Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők azon tagjai is, melyek nem kerülnek 

nevesítésre az EKR rendszerben a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése szerinti űrlapon, kötelesek 

nyilatkozni ezen jogszabály szerint, így az esetükben azajánlattevők rendelkezésére 

bocsátott nyomtatványt kell kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtani ajánlatuk részeként. 

5.  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE,  AZ  AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA — a legalacsonyabb ár 
szempontja szerint - az  1., 5., 7.  és  8.  rész esetében 

5.1.  Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés a) pontjában meghatározott értékelési 
szempont (a legalacsonyabb ár) szerint értékeli. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt.  76.  §  (5)  bekezdésére figyelemmel 
határozta meg, miszerint Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott 
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak 
a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli. 

5.2.  Ajánlatkérő  a  felolvasólapon  a  3EK_Orvostechnikai_eszkozok.xlsx fájl adott rész 
szerinti táblázatának „Nettó ajánlati ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri 
szerepeltetni, mely önállóan értékelésre kerül  es  az ajánlatok 
összehasonlításának alapját képezi (kereskedelmi szakmai ajánlat).  Az  ajánlati 
ár tételes lebontásához  a  hivatkozott ártáblázat kitöltése  es  ajánlatban történő 
benyújtása szükséges. 

5.3.  Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike 
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esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak megfelelő értékelésére: 

a) Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, vagy Ajánlattevő a Kbt.  71.  § 
(8)  bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem 
korrigálható. 

b) Ajánlattevőnek az ártáblázatban szereplő valamennyi tételre / termékre / sorra 
ajánlatot kell adnia, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. Érvénytelen ajánlattevő ajánlata,  ha  egy tételre / termékre / sorra  „O"-s 
ajánlatot tesz,  ha  az adott sort / cellát kitöltetlenül hagyja. 

c) Egy adott részen belül valamennyi sor (termék) beárazása kötelező!  A 
kitöltetlen sorok / cellák az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! 

(Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés nem átalánydíjas, így az ártáblázat 
(költségvetés) tételeit nem lehet módosítani!) 

A  közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ártáblázat 
az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket  A  képletek 
helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.) 

Az értékelési szempont szerinti értéket Ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri 
megadni. (Amennyiben tört számban kerül ezen érték megadásra (bármely 
dokumentumban), úgy Ajánlatkérő a matematika szabályai szerint egész számra kerekíti 
azt.) 

5.4.  Ajánlattevőknek  a  megajánlása alátámasztásaként  be  kell nyújtania ajánlata részeként 
műszaki szakmai ajánlatát, mely alatt Ajánlatkérő valamennyi eszköz vonatkozásában  a 
kitöltött tenderlapot érti, melyekben valamennyi — az Ajánlatkérő által megadni kért - adat 
ismertetésre kerül.  A  kitöltendő tenderlapokat Ajánlatkérő  a 
MuszakiSpec_Tenderlapok_zip fájlban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. 

A  szakmai ajánlat tekintetében ajánlatkérő az alábbiak szerint jár  el:  Ajánlatkérő az 
ajánlatot  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,  ha 

Ajánlattevő nem nyújt  be  részletes szakmai ajánlatot (pl.  a  cellát üresen hagyja), 
> az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat hiányos. 

5.5. A  megajánlott ellenszolgáltatásnak az adásvételi szerződésben rögzített feladatok 
megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell.  Az  ajánlati árnak 
tartalmaznia kell  a  teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot  is. 
Az  ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes ködinek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

5.6. Az  ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés 
valutaneme  is  csak ez lehet. 

5.7.  Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

5.8.  Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

6.  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE,  AZ  AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA — a legjobb ár-érték 
arány szempontja szerint - a  2-4.,  és  6.  rész esetében 
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6.1.  Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76. (2)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli az alábbiak szerint: 
Ponthatár:  0-100  (valamennyi rész esetében) 

6.1.1. A 2.  rész: „Digitális  röntgen  berendezések" esetében: 

 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 49 

2. 
A  digitális felvételi  röntgen  berendezés esetében: Vezérlés funkciók száma 
a  röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyőn legalább: Vezérlés funkciók 
száma  a  röntgencsőnél elhelyezett érintőképernyőn  (min 0  —  max 3) 

8 

3. 
A  digitális felvételi röntgen  berendezés esetében:  A  detektorok súlya 
egyenként (Legalább  4000  g —  Max 3000  g) 

8 

4. 
A  digitális felvételi  röntgen  berendezés esetében:  A  detektorok vezetéken 
keresztül folyamatosan töltődnek mindkét bucky-ban (igen / nem) 

7 

5. 
A digitális felvételi röntgen berendezés esetében: A kiválasztott 
vizsgálathoz  a  paciens beállítások grafikus vagy képi ábrázolása (igen / 
nem) 

3 

6. 
A  digitális felvételi / átvilágító  röntgen  berendezés esetében: Asztallap 
motorikus függőleges mozgástartománya  60 cm min.  elvárás felett  (min 0 
cm  —  max 20 cm) 

6 

7. 
A  digitális felvételi / átvilágító  röntgen  berendezés esetében:  Az  asztallap 
végén található, levehető paciens lábtartó súlya (döntésnél ezen áll  a 
paciens)  (Min 20000g  —  max 6000g) 

10 

8. 
A digitális felvételi / átvilágító röntgen berendezés esetében: A 
vizsgálószerkezet vezérlőkonzolról, joystick-kal irányítható (igen / nem) 

7 

a) Az 1.  értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül 
alkalmazásra. 
Ajánlatkérő  a  3EK Orvostechnikai_eszkozok_201810163A.xlsx fájl adott rész szerinti 
táblázatának „Nettó ajánlati ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni  a 
felolvasólapon.  Az  ajánlati ár tételes lebontásához  a  hivatkozott ártáblázat kitöltése és 
ajánlatban történő benyújtása szükséges.  Az  ártáblázattal kapcsolatos további 
rendelkezéseket lásd  a  Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  5.2-3. 
pontjában. 

b) A 2.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő  a  vezérlési funkciók meglétét  a 
egyenes (lineáris) arányosítás módszere alapján értékeli. 
Amennyiben az elvárt összes funkciót tudja az ajánlattevő által megajánlott készülék, 
úgy az ezen értékelési szempontra tett ajánlat  a  maximális  100  pontot kapja.  Ha 
valamelyiket nem tudja, úgy arányosan kevesebb pont jár  a  megajánlásért,  ha  egyiket 
sem tudja,  0  pontot ér  a  megajánlás. 

c) A 3.  értékelési részszempont fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. 
Ajánlatkérő  a  detektorok súlyát értékeli oly módon, hogy amennyiben az  3000  g vagy 
annál kisebb súlyú, úgy  a  megajánlás  a  maximális  100  pontot kapja,  ha  meghaladja 
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Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 60 

 

Nőgyógyászati UH:  A  konvex vizsgálófej látószöge  min. 90  fok felett2. 10 (min:0-max:  20) 

 

3. 

Radiológiai UH: Nem  Doppler  technikán alapuló áramlásmegjelenítési 
mód, amely  a 8-képből szűréssel  van  előállítva,  a  teljes áramlási 
területre kiterjed és nem függ az ultrahang nyaláb, valamint  a 
véráramlás által bezárt szögtől (igen/nem) 

10 

4. Radiológiai UH :  A  megajánlott konvex vizsgálófej kompatibilis az 5 
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a  4000  g-ot, akkor az ajánlat érvénytelen.  Ha  a megajánlás  4000  g, akkor azért 
0  pont jár. 

cl)  A 4.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a detektorok vezetéken keresztül 
való folyamatos töltődésének lehetőségének meglétét a pontkiosztás módszere 
alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz 
rendelkezik vele - tehát a válasz „igen" - úgy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, 
amennyiben nem rendelkezik vele az adott eszköz - tehát a válasz „nem" - úgy a 
megajánlás  0  pontot ér. 

e) Az  5.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a kiválasztott vizsgálathoz a 
paciens beállítások grafikus vagy képi ábrázolása lehetőségének meglétét a 
pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő 
által megajánlott eszköz rendelkezik vele - tehát a válasz „igen" - úgy az ajánlat a 
maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem rendelkezik vele az adott eszköz - tehát 
a válasz „nem" - úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

f) A 6.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a  röntgen  berendezés 
asztallapjának motorikus függőleges mozgástartományát értékeli egyenes 
arányosítás elve alapán. 
Ajánlatkérő  60 cm  minimum elvárás feletti megajánlást értékeli  0  és  20 cm 
között. Amennyiben  0 cm  megajánlás érkezik, az  0  pontot kap, amennyiben viszont a 
megajánlás eléri vagy meghaladja a  20 cm  értéket, úgy a maximális  100  pontot kapja. 
A 60 cm  feletti megajánlásokat Ajánlatkérő az értékeli. 

A 7.  értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül 
alkalmazásra. 
Ajánlatkérő a  röntgen  berendezés asztallapjának végén található, levehető paciens 
lábtartó súlyát értékeli oly módon, hogy amennyiben az  6000  g vagy annál kisebb 
súlyú, úgy a megajánlás a maximális  100  pontot kapja,  ha  meghaladja a  20000g-
ot, akkor az ajánlat érvénytelen. 

h) A 8.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a vizsgálószerkezet 
vezérlőkonzolról, joystick-kal való irányíthatóságát a pontkiosztás módszere 
alapján értékeli akként, hogy amennyiben az elvárt valamennyi funkciót tudja az 
ajánlattevő által megajánlott készülék, úgy az ezen értékelési szempontra tett ajánlat a 
maximális  100  pontot kapja.  Ha  nem tudja az összes funkciót, úgy  0  pont jár a 
megajánlásért. 

6.1.2. A 3.  rész: „Ultrahang készülékek" esetében: 

g) 



 

intézményben működő  GE  Logiq  P9  ultrahang készülékkel (igen/nem) 

 

5. 
Radiológiai  UH:  Jótállás vállalása  min 24  hónap felett (min.0- max  36 
hónap) 

5 

6 . 
Urológiai  UH  esetében: Trapezoid képalkotás közben  real-time  térbeli 
compound  képalkotás lehetséges (igen/nem) 

5 

7. 
Urológiai  UH:  Jótállás vállalása  min 24  hónap felett (min.0- max  36 

OE 
honap) 

5 

8. 
Kardiológiai  UH  e:  A phased-array  kardiológiai vizsgálófej látószöge 
min. 90  fok felett (min:0-max:  30) 

10 

9. 
Kardiológiai  UH:  A  megajánlott  phased-array  kardiológiai vizsgálófej 
kompatibilis az intézményben működő GE Vivid S5 ultrahang 
készülékkel (igen/nem) 

5 

10 . 
Kardiológiai  UH:  Jótállás vállalása  min 36  hónap felett (min.0- max  36 

. honap) 
5 

11 . 
Nőgyógyászati  UH:  Jótállás vállalása  min 24  hónap felett (min.0- max 
36  hónap) 

5 

a) Az 1.  értékelési részszempont esetében esetében fordított arányosítás 
módszere kerül alkalmazásra. 
Ajánlatkérő  a  JEK_Orvostechnikai_eszkozok_20181016_KA.xlsx fájl adott rész szerinti 
táblázatának „Nettó ajánlati ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni  a 
felolvasólapon.  Az  ajánlati ár tételes lebontásához  a  hivatkozott ártáblázat kitöltése és 
ajánlatban történő benyújtása szükséges.  Az  ártáblázattal kapcsolatos további 
rendelkezéseket lásd  a  Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  5.3. 
pontjában. 

b) A 2.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) 
arányosítás módszere alapján értékel. 
Ajánlatkérő  a  nőgyógyászati UH esetében  a  konvex vizsgálófej látószögének 
spektruma vonatkozásában  a min. 900  felett tett megajánlást értékeli. 
Amennyiben  min. 90°  feletti megajánlás  0,  úgy  a  megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont  a  megajánlás eléri vagy meghaladja  a 200  -ot, úgy  a 
maximális  100  pontot kapja. 

c) A 3., 5. ,7. es 11.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a radiológiai UH 
esetében a nem  Doppler  technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód (amely a  13-
képből szűréssel van előállítva, a teljes áramlási területre kiterjed és nem függ az 
ultrahang nyaláb, valamint a véráramlás által bezárt szögtől) meglétét a 
pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő 
által megajánlott eszköz ezt tudja — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a 
maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem tudja ezt az adott eszköz — tehát a 
válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

d) A 4.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a radiológiai UH esetében a 
megajánlott konvex vizsgálófej kompatibilitását a pontkiosztás módszere alapján 
értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz kompatibilis 
az intézményben működő ultrahang készülékkel (Ge Logiq  P9)  — tehát a válasz 
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„igen" —  (my  az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem 
kompatibilis — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

e) A 6.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az urológiai  UH  esetében a 
készülék trapezoid képalkotás közben való  real-time  térbeli  compound  képalkotás 
lehetőségének meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy 
amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz erre alkalmas — tehát a válasz 
„Igen" — ügy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem 
alkalmas erre az adott eszköz — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

A 8.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) 
arányosítás módszere alapján értékel. 
Ajánlatkérő a kardiológiai  UH  esetében a  phased-array  kardiológiai vizsgálófej 
látószögének tartományát értékeli a  min. 900  felett tett megajánlást értékeli. 
Amennyiben  min. 900  feletti megajánlás  0,  úgy a megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont a megajánlás eléri vagy meghaladja a  300  -ot, ügy a 
maximális  100  pontot kapja. 

A 9.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a kardiológiai  UH  esetében a 
megajánlott  phased-array  kardiológiai vizsgálófej kompatibilitását a pontkiosztás 
módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által 
megajánlott eszköz kompatibilis az intézményben működő ultrahang készülékkel (Ge 
Vivid S5)  — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, 
amennyiben nem kompatibilis — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

6.1.3. A 4.  rész: „Sterilizáló készülékek" esetében: 

 

RAcmempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 55 

2. 
Autokláv sterilizáló esetében: Környezetbarát polimer 
szigetelő anyaggal körülvéve (igen / nem) 20 

3. 
Autokláv sterilizáló esetében: Érintőképernyős LCD 
kijelző,  minimum 5"-os méretben (igen / nem) 

10 

• 
Autokláv sterilizáló esetében: Minimum 2 szintű 
jelszóval vedett hozzáférés (igen / nem) 10 

5. 
Hölégsterilizáló esetében: Magyar nyelvű kijelzővel . 
(igen / nem) 10 

6 . 
Hőlégsterilizáló esetében:  Ethernet port  adatkimenetre 
(igen / nem) 5 

a) Az 1.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő Ajánlatkérő  a 
JEK_OrvostechnikaLeszkozok_20181016_1<A.xlsx fájl adott rész szerinti táblázatának 
„Nettó ajánlati ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni  a 
felolvasólapon.  Az  ajánlati ár tételes lebontásához  a  hivatkozott ártáblázat kitöltése és 
ajánlatban történő benyújtása szükséges.  Az  ártáblázattal kapcsolatos további 
rendelkezéseket lásd  a  Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  5.3.  pontjában. 

g) 
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b) A 2.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az autokláv sterilizáló esetében a 

környezetbarát polimer szigetelőanyag meglétét a pontkiosztás módszere alapján 
értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz szigetelése 
polimer alapú — tehát a válasz „igen" —  (my  az ajánlat a maximális  100  pontot 
kapja, amennyiben (üveggyapot vagy kőzetgyapot — tehát) a válasz „nem" — úgy a 

megajánlás  0  pontot ér. 

c) A 3.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az autokláv sterilizáló esetében 

az érintőképernyős  LCD  kijelző,  5"-os  méretének meglétét a pontkiosztás 
módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által 

megajánlott eszköz eléri az  5"-t  — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális 

100  pontot kapja, amennyiben annál kisebb — tehát a válasz „nem" — úgy a 

megajánlás  0  pontot ér. 

d) A 4.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az autokláv sterilizáló esetében a 

minimum  2  szintű jelszóval védett hozzáférés lehetőségének meglétét a 
pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő 

által megajánlott eszközhöz való hozzáférés minimum  2  szintű jelszóval védett — 
tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, 
amennyiben csak  1  szintű jelszóval védett — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás 

0  pontot ér. 

e) Az  5.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a hölégsterilizáló esetében a 

magyar nyelvű kijelző meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, 

hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszközben ez megvan — tehát a 

válasz „igen" —  (my  az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben 

nincs — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

0 A 6.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a hőlégsterilizáló esetében a 

Ethernet  port adatkimenet meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli 

akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszközben ez megvan — 
tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, 
amennyiben nincs — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

6.1.4. A 6.  rész:  „Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-
fertőtlenítő automata készülékek" esetében: 

 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 90 

2. 
Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az 
eszköz digitális végébe építve (igen / nem) 

10 

3. 
Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az 
eszköz digitális végébe építve (igen / nem) 

10 

4. 
Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 
, 
Erintőképernyö megléte (igen / nem) 

5 

5. 
Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Előnyt 
jelent a készülék kamraajtajának kéz érintése nélküli 
nyitása/zárása (igen / nem) 

10 
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Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 
Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) csatlakozás a 
távoli hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissítéshez 
(igen / nem) 

6. 10 

a) Az  1.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő Ajánlatkérő a 
JEK_Orvostechnikai_eszkozok_20181016_KA.xlsx fájl adott rész szerinti táblázatának 
„Nettó ajánlati ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni a 
felolvasólapon. Az ajánlati ár tételes lebontásához a hivatkozott ártáblázat kitöltése és 
ajánlatban történő benyújtása szükséges. Az ártáblázattal kapcsolatos további 
rendelkezéseket lásd a Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  5.3.  pontjában. 

b) A 2.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a  Video-gasztroszkóp esetében a 
színes CCD video-chip  meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, 
hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz digitális végébe be van 
építve a színes CCD video-chip  — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális 
100  pontot kapja, amennyiben nincs beépítve — tehát a válasz „nem" — úgy a 
megajánlás  0  pontot ér. 

c) A 3.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a Video-kolonoszke esetében a 
színes CCD video-chip  meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, 
hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz digitális végébe be van 
építve a színes CCD video-chip  — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális 
100  pontot kapja, amennyiben nincs beépítve — tehát a válasz „nem" — úgy a 
megajánlás  0  pontot ér. 

d) A 4.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az Endoszkópmosó-fertőtlenítő 
automata esetében az érintőképernyő meglétét a pontkiosztás módszere alapján 
értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszközhöz 
rendelkezik vele — tehát a válasz „igen" — úgy az ajánlat a maximális  100  pontot 
kapja, amennyiben nem — tehát a válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

e) Az  5.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az Endoszkópmosó-fertőtlenítő 
automata esetében a készülék kamraajtajának kéz érintése nélküli nyitása/zárása 
lehetőségének meglétét a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy 
amennyiben az ajánlattevő által megajánlott eszköz erre képes — tehát a válasz „igen" 
— úgy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem képes — tehát a 
válasz „nem" — úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

O A 6.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő az Endoszkópmosó-fertőtlenítő 
automata esetében a távoli hozzáférés  (Ethernet  csatlakozás) lehetőségének meglétét 
a pontkiosztás módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az 
ajánlattevő által megajánlott eszközben ez megvan — tehát a válasz „igen" — úgy az 
ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben nincs — tehát a válasz „nem" — úgy 
a megajánlás  0  pontot ér. 

6.2. A  pontszámok kiszámításának módszerei: fordított arányosítás, egyenes arányosítás, 
pontkiosztás 

Ajánlatkérő a felolvasólapon az ajánlati áron felüli értékelési szempontok 
esetében a Pontozasszip fájl adott rész szerinti táblázatának adott értékelési 
szempont szerinti cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni. Az adott 
értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztottságához a hivatkozott 
táblázat kitöltése és ajánlatban történő benyújtása szükséges. 

6.2.1. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet, 
ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb 
adható pontszám  0  (nulla). 
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Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P  =  (A  legjobb /  A  vizsgált) X  (P  max  P min)  +  P min 

ahol: 
P: 
PI118X: 

Pr 

Alegjobb: 

Avizsgált: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
a pontskála felső határa 
a pontskála alsó határa 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 

elemre az értékelési pontszám maximumát adja.  A  többi ajánlat részszempont szerinti 

pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. 

Ha  e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 

szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 

Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 

6.2.2. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  A.1. 

bb)  pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb 

adható pontszám  0  (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P  =  (A  vizsgált I  A  legjobb) X  (P  max  P min)  +  P min 

ahol: 
P: 
PMaX: 

Pmin: 

Alegjobb: 

Avizsgált: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
a pontskála felső határa 
a pontskála alsó határa 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli ügy, hogy a legjobb tartalmi 

elemre az értékelési pontszám maximumát adja.  A  többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. 

Ha  e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 

szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 

Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 

6.2.3. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  B.1. 

pontja szerinti pontkiosztás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb adható 

pontszám  0  (nulla), a legmagasabb  100  (száz). 

Ajánlatkérő Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  6.1.1-6.1.4.  pontjaiban 
részletezettek szerint rendeli hozzá az adott pontértéket az adott megajánláshoz. 
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6.2.4. A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KE  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  A.1.  a) 
pontja szerinti arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb adható 
pontszám  0  (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P  =  (A  vizsgált  A  legrosszabb)  (A  legjobb  A  legrosszabb) X  (P  max  P min)  +  P min 

ahol: 
P: 
PIMX: 

Prrlin: 

Aegjobb: 

Avizsgált: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
a pontskála felső határa 
a pontskála  also  határa 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő  a  részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit  a  ponthatárok között értékeli úgy, hogy  a  legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja, és  a  leggyengébb ajánlat pedig  a 
pontskála  also  pontját.  A  többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma  a  legjobb és 
a  leggyengébb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra.  Ha  e 
módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel  programot  fog  használni  a  pontszámítás során). 

A  nullával történő osztás elkerülése érdekében amennyiben  a  legjobb és  a 
legrosszabb ajánlat azonos — azaz mindegyik ajánlati érték azonos - úgy mindegyik 
ajánlat  a  maximális pontszámot kapja. 

6.3.  Ajánlattevőknek  a  megajánlása alátámasztásaként  be  kell nyújtania ajánlata részeként 
szakmai ajánlatát, mellyel kapcsolatos rendelkezések megegyeznek  a  Közbeszerzési 
Dokumentumok  2.  kötetének  5.4.  pontjában foglaltakkal. 

6.4. A  megajánlott ellenszolgáltatásnak az adásvételi szerződésben rögzített feladatok 
megvalósításával összefüggő valamennyi költséget tartalmaznia kell.  Az  ajánlati árnak 
tartalmaznia kell  a  teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot  is. 
Az  ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

6.5. Az  ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés 
valutaneme  is  csak ez lehet. 

6.6. Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 

6.7.  Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

6.8.  Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

7. AZ  AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐ ÍRÁSOK 
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7.1.  Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 

továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

7.2.  Ajánlattevő kötelezettségét képezi — a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos 

áttanulmányozását követően — az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, 

kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás—kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

7.3.  Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 

megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra 

biztosított felületén kell megadni, az egyes igazolások benyújtására pedig a felület az erre a 

célra létrehozott helyen, az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 

7.4.  Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy — 

amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll 

rendelkezésre — a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

7.5.  Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 

ajánlatkérő azonban — a következő bekezdésben foglalt eset kivételével — nem követelheti 

meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

7.6.  Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

7.7.  Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 

7.8. Ha  az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki 

kell tölteni,  ha  az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is 

lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, 

ha  az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős 

fordításának kell tekinteni. 

7.9.  Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 

alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában 

is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara — 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel — elektronikusan látta 

el hitelesítéssel. 

7.10.  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. 

formátumú fájlban készítsék el. Azon dokumentumok esetében, melyekhez Ajánlatkérő  xis. 

formátumú nyomtatványt bocsát ajánlattevők rendelkezésére, Ajánlatkérő előírja, hogy a 
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kitöltött dokumentumot ne csak pdf. formátumban, hanem szerkeszthető,  xis.  formátumban 
is kötelesek ajánlattevők benyújtani ajánlatuk részeként. 

7.11.Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek,  de  az ajánlatkérő számára olvasható, 
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő —  ha  azt nem tartja szükségesnek — nem köteles 
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az 
előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz 
eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, 
Illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, 
mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

7.12.Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek,  de  az egyéb okból nem olvasható, 
illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő —  ha  a 
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik — csupán általánosan 
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. 
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell 
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

7.13.Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a 
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 
kell tekinteni. 

7.14.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a 
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett nyilatkozatok 
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt.  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

7.15.  Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 
a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

7.16.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (1)  bekezdése értelmében, ahol a Kbt. vagy 
annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az 
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-
ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a  424/2017. 
(XII.  19.)  Korm. rendelet  W.§ (4)  bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti 
meg elektronikus aláírás alkalmazását. 
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7.17.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (2)  bekezdése értelmében amennyiben valamely 
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén 
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat 
részeként megtenni. 

7.18.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.§ (1)  bekezdése érelmében az EKR-ben 
elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a 
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének 
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági 
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

7.19.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.§ (2)  bekezdése értelmében az EKR-ben 
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan 
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 
Kbt.  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

7.20.  Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok 
kitöltésével köteles benyújtani: 

a) Felolvasólap 
b) Kbt  66. (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat  
c) Kbt.  67 (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat, 
d) Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 
e) Egységes európai közbeszerzési dokumentum 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő 
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint 
Jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevönek. 

8. IRATBETEKINTÉS, ELŐ ZETES VITARENDEZÉS 

8.1. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  20.§ (1)  bekezdése érelmében a Kbt. szerinti 
iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a 
gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az 
iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési 
kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani. 

8.2. A  Kbt.  80.  §  (1)  bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az 
előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik. 

9. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

9.1. A  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.  72.  § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk.  2:47.  §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

9.2.  Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait 
a Kbt.  44.  § tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni a Kbt.  44.  §  (1)  bekezdése 
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alapján.  A  gazdasági szereplő a Kbt.  44.  §-ának alkalmazása során az üzleti titkot 
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
köteles alkalmazni. 

9.3.  Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot  [Rk.  2:47.5]  tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi  el,  hogy azok tartalmaznak  a  fentiekben megjelölt 
információkat  is. 

9.4. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11.§ (4)  bekezdése érelmében a gazdasági szereplő 
a Kbt.  44.  §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

9.5. A  gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

10. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

10.1.  Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött. 

11. AZ  AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

11.1.  Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban 
meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek.  A  beérkezés 
időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum 
beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontját követően  2  óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, 
melyet az EKR végzi el úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő 
számára hozzáférhetővé válnak. 

11.2.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.  68.  §  (4)-(5)  bekezdése szerinti 
adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a 
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé 
teszi. 

12. A  SZERZŐ DÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

12.1.  Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 

12.2.A  szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

12.3.Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot  (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 

12.4.  Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a  62. 5 (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb)alpontja szerinti 
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.  §  (3)  bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

12.5.  Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -  ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon —  ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 
meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1) 

bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

12.6. A  külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

12.7.A  közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen közbeszerzési 

eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét. 

12.8.  Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 

akkor,  ha  az eljárás során a Kbt.  65.  §  (10)  bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  A  nyertes 

ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és 

—  ha  a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt.  A  nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

12.9.  Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 

igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - 

akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 

okok hatálya alatt. 

12.10.  Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt.  65.  §  (9)  bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 

alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
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egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),  ha  az ajánlattevő e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel — azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként 
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg. 

12.11.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.5 (4)  bekezdése érelmében az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.  65.  §  (7) 
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell 
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

13.  EGYÉB INFORMÁCIÓ (KIEGÉSZÍTÉS  AZ  ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSHOZ) 

13.1.A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat 
részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a 
következő előírásokat rögzíti: 

13.1.1.  Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő a  2006.  évi V. törvény' hatálya alá 
tartozó gazdálkodó szervezet:  

a) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre 
nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást2, amely 
tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem elvárás, 
hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása Amennyiben a 
meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott és 
cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket 
együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, 
nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b)Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az 
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az ajánlatkérő a 
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság 
fennállását. 

13.1.2.  Amennyiben az aiánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nem tartozik a  2006.  évi V. törvény3 
hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó, természetes személy):  

A  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény. 
2  Ajánlott formanyomtatvány található hozzá a Közbeszerzési Dokumentumok  4.  kötetében. 
3  A  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény. 
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a) Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az 

alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 

személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő vagy az alkalmasság 

igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő képviseletére, az aláíró 

képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az 

ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást4, amely 

tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem elvárás, 

hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása. Amennyiben a 

meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük 

mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen 

levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 

igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 

meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti 
meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 

nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében 

a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. 

13.1.3.  Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 

adószámát. 

13.1.4. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  5.§ (2)  bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, 

hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban 

készítsék el. 

13.1.5. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11.§ (5)  bekezdése érelmében ahol a Kbt. az 

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, 

érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás 

iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

13.1.6. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  10.§ (5)  bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy 

annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, 

azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

13.1.7. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  18.§-a  alapján a Kbt.  55.  §  (7)  bekezdése az EKR-

ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az 

ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell 

vonnia. 

13.1.8. A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  12.§ (1)  bekezdése értelmében az elektronikusan 

megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus 

elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az 

automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

13.2.  Egyéb formai előírások — melyeket Ajánlatkérő nem kötelező erővel ír elő, hanem 

ajánlásként fogalmaz meg a benyújtandó ajánlat vonatkozásában: 

4  Ajánlott formanyomtatvány található hozzá a Közbeszerzési Dokumentumok  4.  kötetében. 
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a) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget, vagy számo(ka)t, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál 
a  /A, /B  oldalszám) is elfogadja,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

b) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

c) az ajánlatban lévő, a  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szerinti elektronikus 
űrlapokat meghaladó minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

d) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni; 

13.3.  Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes  Magyar 
Nemzeti  Bank  által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a  Magyar  Nemzeti  Bank  nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
központi bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében 
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

13.4.  Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  A  Kbt.  65.§ (8)  bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. (Kbt.  65.§ (7)  bekezdés).  (A  nyilatkozat nemleges tartalommal is 
csatolandó!) 

13.5.Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, 
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel),  ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

13.6.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.  73.  §  (4)-(5)  bekezdésében foglaltakra. 
A  Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni.  A  Kbt.  73.§ (4)  bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után,  ha  nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális 
és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés, illetve a Kbt.  4.  mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. 
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14.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

14.1.A  Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés alapján a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 
az ajánlat különösen,  ha  nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a  4.  mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális  es  munkajogi 
rendelkezések írnak elő.  A  Közbeszerzési Hatóság — a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján — 
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó 
kötelező legkisebb munkabérről. 

14.2.A  Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdésben foglaltakra 
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti követelményeknek. 

Országos illetékességű szervezetek 
Munkajogi:  
Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email:  munkavedelmi-foo@pm.gov.hu 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkavedelem-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma:  +36 (80) 204-292 

Pénzügyminisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 
Email:  foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail: nay  kozoontenav.clov•hu  

Környezetvédelmi:  
Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest,  Kossuth Lajos  ter 11. 
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Postai cím:  1860 Budapest,  Pf.  1. 
Telefon:  +36 (1) 795 2000 
Telefax:  +36 (1) 795 0200 
E-mail:  infoefm.gov.hu  

Szociális:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest,  Báthory  u. 10. 
Telefon:  +36 (1) 795 1860 
E-mail:  ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Budapest 
Munkaiogi:  
Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi 3árási Hivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és  Mu.  Hatósági és 
Behajtási Osztály 

1036 Budapest,  Váradi  u. 15. 
Postacím:  1438 Budapest,  Pf.  520. 
tel:  +36 (1) 323-3600 
fax: +36 (1) 323-3602 
E-mail: 
munkaugvi.ellenorzesemymu.bfkh.gov.hu, munkavedelem.munkaugvemvmu.btkh.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail: nay  kozoontenav.gov.hu  

Környezetvédelmi:  
Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 
Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály 
1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/A 
tel:  +36 (1) 224-9100 
e-mail:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

Szociális:  
Budapest  Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; 
Szociális és Gyámügyi Osztály 
1035 Budapest,  Váradi utca  15. 
Tel.:  +36 (1) 896-0468 
Telefax:  +36 (1) 237-4879 
E-mail:  gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  73.  §  (4)-(5)  bekezdéseiben foglaltakra. 

15.  EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD) 

15.1.A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok 
fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint — adott 
esetben — a Kbt.  82.  §  (5)  bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 
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15.2.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt 
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.  A  nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint benyújtandó 
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdése szerinti 
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló 
nyilatkozatot. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint  ad  iránymutatást arra, hogy az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. 

15.3.  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum külön formanyomtatványát köteles benyújtani. 

15.4.  Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes 
igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai 
közbeszerzési dokumentum  IV.  rész a pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy 
megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.  (321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet  2.  §  (5)  bekezdése). Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány  IV. 
részében szereplő részletes információk megadását. 

Amennyiben az ajánlattevő akár önállóan, akár kapacitást nyújtó szervezet bevonásával, 
akár (közös ajánlattétel esetében) a közös ajánlattevő másik tagjával/tagjaival együttesen 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő vonatkozásában (közös 
ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők minden egyes tagja vonatkozásában külön-
külön) benyújtandó EEKD-ban a  IV.  Rész „alfa" szakasz vonatkozásában az „IGEN" válasz 
rögzítése szükséges. Közös ajánlattétel esetében mindegyik közös ajánlattevő tekintetében 
(az alkalmasságot nem igazoló közös ajánlattevő(k) tekintetében is!) a  IV.  Rész „alfa" 
szakasz vonatkozásában az „IGEN" válasz rögzítése szükséges.  A  kapacitást nyújtó 
szervezet vonatkozásába benyújtandó EEKD-ban a  IV.  Rész „alfa" szakasz vonatkozásában 
szintén az „IGEN" válasz rögzítése szükséges akkor is,  ha  a kapacitást nyújtó szervezet csak 
az előírt alkalmassági követelményeknek egy részét igazolja, mivel a kapacitást nyújtó 
szervezetek esetében a  IV.  Rész „alfa" szakasz vonatkozásában tett nyilatkozat kizárólag 
azon alkalmassági követelmények esetében értelmezendő, amelyek igazolása az ajánlat 
tartalma alapján a kapacitást nyújtó szervezetet érinti. 

15.5.  Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató: 

kizáró ok Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 
formanyomtatvány kitöltési helye és módja 

Kbt.  62. 5(1)  bekezdés aa) pont 
III. rész  _A"  szakasza 

amennnben a bancselekményt elkövette és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt  5  évben jogerős bírósági ítéletben 
megállapodást nyert úgy a formanyomtatvány III. rész  „A" 
szakasza töltendő ki, nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika 
jelölendő

 

igen válasz esetén is az „Igen" rubrikát jelölni kell 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ab)  pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ac)  pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ad)  pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ae) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés af) pont 
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Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag) pont III. rész „D"sz,akasza 

amennyiben a bűncselekményt elkövette és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt  5  évben jogerds bírósági ítéletben 
megállapodást nyert úgy a formanyomtatvány III. rész „D" 
szakasza töltendő ki, nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika 
jelölendő 

igen válasz esetén is az „igen" rubrikát jelölni kell 

Kbt  62  §  (1)  bekezdés  ah)  pont a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerep/á' a 
formanyomtatvány III. részének „A'ds „D"szakasza 
fentiek szerinti megfelelő kitöltésével egyben a személyes 
Joga  szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  b)  pont III. rész  „Er  szakasz 

amennyiben rendelkezik egy évnél régebben lejárt adó-, 
vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozással a 
tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

nemleges válasz esetén a „Nem" rubrikát jelölni kell 

Igen válasz esetén is az „Igen" rubrikát jelölni kell 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  c)  pont III. rész „C"szakasz  3.  sora)  b)  vont/a: 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pont III. rész „C"szakasz  3.  sor  f)  vont/a: 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés e) pont 

III. rész „D" szakasza 
Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pont 

nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)  pont III. rész „C"szakasz  10,  sora)-b)  oonia; 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ia) pont III. rész „C" szakasz  10.  sor  c) Dania. 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ib) pont III. rész „C"szakasz 10.sor  c)  Don/a; 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  j)  pont III, rész „C"szakasz  10.  sort) Don/a; 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ka) pont 

III. rész „D" szakasza Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont 

nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 
Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés I) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés m) pont III. rész „C"szakasz  7-8,  sora 
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Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  n)  pont 
III. rész 6.  sora „C"szakasz  

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  o)  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  p)  pont III. rész „D"szakasza 
nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés q) pont Ill  rész „D"szakasza 
nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés a) pont III. rész  ..A"  szakasza 

Kbt. 62. 4 (1) bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész _A" szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62. 4 (2) 
bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik 

nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés  b)  pont III. rész  0A"  szakasza 

Kbt. 62. 4 (1) bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány IL rész _A" szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62. 6 (2) 
bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik 

nemleges válasz esetén a „Nem" rubrika jelölendő 

15.6. Ha  az ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 
hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - 
azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása 

körében az ajánlatkérő számára a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet előírja. 

15.7.A  gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és 

IV.  Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 

15.8.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész „D" szakaszában az alábbiakat 
kell feltüntetni (nemzeti kizáró okok): 

i.  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag) alpont — (szerinti bűncselekményt követett el és a 

bűncselekmény elkövetése az elmúlt  5  évben jogerős bíróági ítéletben megállapítást 
nyert;) 
Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés e) pont — (gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 
kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági 

ítéletben megállapítást nyert) 
Hi. 62.  §  (1)  bekezdés  f)  pont — (tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló  2001.  évi CIV. törvény  5.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon  c)  vagy g) pontja alapján 

a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy  ha  az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;) 
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iv. 62.  §  (1)  bekezdés g) pont — (közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt.  165.  § 
(2)  bekezdés  f)  pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy — a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási  per  esetén — a 
bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;) 

v. 62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont — (adóilletőség, tényleges tulajdonos, lásd Kbt.;) 
vi. 62.  §  (1)  bekezdés I) pont — (harmadik országbeli állampolgár Magyarországon 

engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló  1996.  évi DOW. törvény  7/A.  §-a alapján két évnél nem régebben 
véglegessé vált közigazgatási — vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási  per 
esetén jogerős bírósági — határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;) 

vii. 62.  §  (1)  bekezdés  p)  pont — (a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek 
megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, 
véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási  per 
esetén jogerős bírósági határozat megállapította;) 

viii. 62.  §  (1)  bekezdés q) pont — (súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy 
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben 
előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, — vagy a 
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási  per  esetén a 
bíróság jogerős —  90  napnál nem régebben meghozott határozata megállapította) 

16.  EKR RENDSZERBEN ELŐ FORDULÓ ÜZEMSZÜNET ÉS ÜZEMZAVAR ESETÉN 
ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 

16.1.  Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR 
szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.  (424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.5 (1) 
bekezdés) 

16.2.  Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak 
szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR 
korlátozott működőképességét jelentő helyzet.  (424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.5 
(1)  bekezdés) 

16.3.  Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges,  de  az EKR üzemzavara miatt 
módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt.  55.  §  (2)—
(3)  bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 
módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a 
hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti 
határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul,  de  legkésőbb 
a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni 
kell. 

16.4. Ha  az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által 
elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás megadására, 
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt 
üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az 
EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR 
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 
határidőben teljesítettnek elfogadni. 

oldal  29  /  45 



16.5.  Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor,  ha  a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR 
üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. 
Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően 
haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére. 

17.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

17.1.  Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.  71.§-ban  foglaltaknak 
megfelelően biztosítja.  A  Kbt.  71.  §  (6)  bekezdés alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást,  ha  a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt  von  be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükséges az újabb hiánypótlás. 
17.2.  Mszámítás, árfolyamok:  A  nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok 

vonatkozásában a  Magyar  Nemzeti  Bank  által, az ajánlati felhívás feladásának napján 
közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar  Nemzeti  Bank  nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti 
ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint.  A 
különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben árbevétel tekintetében 
az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák 
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 

17.3.  Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett nyilatkozatok 
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt.  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

17.4.  Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a 

Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell - a Kbt.  65.  §  (8)  bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban 
csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 
eljárhat. 

17.5.  Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.  Ebben  az esetben a gazdasági 
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe 
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra 
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy 

azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

17.6.  Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt.  55.  §  (7)  bekezdése az EKR-ben lefolytatott 
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban 
benyújtott ajánlatot új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

17.7.  Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt.  71.  §  (11)  bekezdését azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy  ha  az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel 

- a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték 
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megjelölésével felhívja az ajánlattevőt annak javítására.  A  számítási hiba javításának az 
eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek 
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített 
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.  Ha  a 
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan 
teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

17.8. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésében 
foglalt eseteken túl akkor is,  ha  az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, 
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem 
orvosolható. 

17.9.Ajánlattevönek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok 
kitöltésével köteles benyújtani: 

a) Felolvasólap 
b) Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat, 
c) Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat, 
d) Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában, 
e) Egységes európai közbeszerzési dokumentum. 

17.10.  Közös ajánlattevők esetében a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a Kbt. 
66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat gazdasági szereplőnként nem duplikálható az EKR 
rendszerben, azaz az említett nyilatkozatokat az EKR-ben űrlapként csak a közös 
ajánlattevők egyik tagja vonatkozásában lehet kitölteni. Ugyanakkor jogszabály által 
támasztott elvárás, hogy az említett nyilatkozatok a közös ajánlattevők összes tagja 
vonatkozásában benyújtásra kerüljenek. 

A  fentiek okán közös ajánlattevők az alábbiak szerint kötelesek eljárni:  A  közös ajánlattevők 
egyik tagja űrlapként töltse ki a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a 
Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot, a közös ajánlattevők többi tagja 
vonatkozásában pedig kerüljön benyújtásra a jelen közbeszerzési dokumentumban 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta a Kbt.  66.§ (2)  bekezdése és a Kbt.  67.  §  (4) 
bekezdés tekintetében. 

17.11.  Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő 
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint 
jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 
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3.  KÖTET 

SZERZŐ DÉSTERVEZET 

Külön mellékletben 
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4.  KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS-  ES  NYILATKOZATMINTÁK 

1/A.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  AZ  AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően)  (1/A.  sz. melléklet) 

 

Felolvasólap a Kbt.  66.  §  (5)  bekezdés alapján — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Kitöltött ártáblázat — szakmai ajánlat (önálló fájlban kerül csatolásra: ....xlsx) 

 

Kitöltött tenderlapok — szakmai ajánlat (önálló fájlban kerül csatolásra: ....xlsx) 

 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése vonatkozásában — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2)  bekezdése vonatkozásában azon közös 
ajánlattevő esetében, mely nem került az EKR űrlapban nevesítésre  (2.  sz 
melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt.  65. 5(7)  bekezdés vonatkozásában  (4.  sz. melléklet) 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata — a Kbt  65.  §  (7)  bekezdés szerinti 
esetben 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Nyilatkozat a  321/2015, (X.30.)  Korm. rendelet  13.  § alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás meglétéről - EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában Kbt.  67.  §  (4)  bek. alapján — EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában Kbt.  67.  §  (4)  bek. alapján azon közös 
ajánlattevő esetében, mely nem került az EKR űrlapban nevesítésre  (5 sz. 
melléklet) 

 

AZ  AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐ ÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Meghatalmazás — adott esetben  (6.  sz melléklet) 

 

Képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot - egyéni vállalkozó ajánlattevő 
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esetében 

Közös ajánlattevői megállapodás — a Kbt  35.  g szennti esetben 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklására — adott esetben 

AZ  AJÁNLATTEVŐ  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

COE 
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1/B.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IFtAT3EGYZÉK  A  KBT.  69.  §  (4)  BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN 

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdésében rögzített eljárási 
cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék  (1/B.  sz. melléklet) 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Nyilatkozat a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  és kc) alpontja szerinti kizáró okok 
hatálya alatt nem állás vonatkozásában  (74  sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában  (7/B.  sz. melléklet) 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás - amennyiben a 
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban  NEM  szerepel 

    

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

M.1. A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónap) befejezett,  de 
legfeljebb  6  éven  (72  hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (Orvosi 
eszközök) megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és 
az előírásoknak megfelelően teljesített szállítások ismertetése a következő 
tartalommal: 

• a szállítás tárgyának és mennyiségének rövid ismertetése (minimális 
tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben 
elvárt adatot), 

• a teljesítés ideje, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum megadásával), 

• a szerződő (referenciát adó) partner neve, székhelye, kapcsolattartója, 
elérhetősége, 

• a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatok, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

(8.  sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

 

AZ  MÁNLATTEVő  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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2.  sz. melléklet 

MÁN LATZ  NYILATKOZAT 

a  Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése szerint 
....s  rész tekintetében 

Alulírott mint a(z) 
(székhely:  

ajánlattevő képviselője az „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttanulmányozását követően — a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése alapján — az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi 
közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük. 

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig 
teljeskörűen megismertem. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazás nélküli képviseletre 
jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

5  Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő 
ajánlatot. 
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4.  sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről 
.22  rész tekintetében 

Aluiírott 

  

mint a(z) 
(székhely:  

  

   

ajánlattevő képviselője a(z) „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyban 

indított közbeszerzési eljárás során a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján14  nyilatkozom, hogy az 

alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az alábbi szervezet(ek) kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(név  cím, adószám) ,  

Az alkalmassági feltétells, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik 

(a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölése) 

    

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

12  Kérjük megadni. 
14  Kbt.  65.  §  (7):  Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  A  Kbt.  65.  §  (8)  bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
15  Kbt.  65.  §  (8):  Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.  6:419.  §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
Kbt.  65.  §  (9): A  külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek — azok végzettségére, képzettségére — 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait,  ha  az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez 
e kapacitásokra szükség van.  A  Kbt.  65.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető 
igénybe más szervezet kapacitása,  ha  az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.  A  Kbt.  65.  §  (7) 
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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5.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján 
..." rész tekintetében 

Alulírott mint a(z) 
(székhely:  

ajánlattevő képviselője a(z) „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A  szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt.  62.  §  (1)  —  (2)  bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

16  Kérjük megadni. 
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6.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott , mint a(z)  
(székhely: ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet18  képviselője ezennel meghatalmazom 
(személyi igazolvány száma: ; született: ; anyja 

neve: ; lakcíme: ) személyt, hogy a  Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 

„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben) " tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban 

cégünket képviselje - a szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

18  Kérjük egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni! 
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7/A.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb) es  kc) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alatt 
nem állás vonatkozásában  20 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 
„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

I. Nyilatkozom, hogy22 

Szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén (piacon) 
jegyeznek/nem jegyeznek.23 

Szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény (a továbbiakban:  Pmt.) 3.  g  38.  pont a) 
-  b)  vagy  d)  alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak 
szerint nyilatkozik: 

24Né v: 

Állandó  la  khely: 25  

 Szervezetünknél a  Pmt. 3.  §  38.  pont a)—b)  vagy  d)  alpontja szerinti tényleges tulajdonos 
NINCS.26 

II. Nyilatkozom, hogy27 

Li  Szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet(ek) rendelkeznek közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal: 

Szervezet neve és székhelye28.  

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb) 
pontjában meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

20  Ajánlatkérő Kbt.  69.  § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozat. 
22  Kérjük a választ egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni. 
23  Kérjük a választ egyértelműen (pLaláhúzással) jelölni. 
24  Szükség szerint a sor többször ismételhető! 
23  A  hivatkozással érintett szövegrész és adat akkor szükséges,  ha  a szervezetet szabályozott tőzsdén (piacon) 

nem jegyzik. 
26  A  hivatkozással érintett szövegrész  es  adat akkor szükséges,  ha  a szervezetet szabályozott tőzsdén (piacon) 

nem jegyzik. 
27  Kérjük a választ egyértelműen jelölni. 

28  Szükség szerint a sor többször ismételhető! 
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   Szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

Jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 
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7/B.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában29 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 
„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  a)31, d)32, e)33, 034  pontjaiban és  (2)35 
bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

29
A  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  8.  §  c)  és  d)  pontjára, azaz,  ha  a 
gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében 
nem minősül cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 
jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja tekintetében, valamint  ha  a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja 
tekintetében is. 
31 

Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat szükséges. 

32 
Ha  az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról  As  a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében 

nem minősül cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 
jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 

33 
Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 
34 

Ha  a nem természetes személy ajánlattevö nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozat szükséges. 

35 
Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 
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8.  számú melléklet 
NYILATKOZAT 

... 36  RÉSZ TEKINTETÉBEN 
a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított  3 

évben befejezett teljesítésekről, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb szállításairóln  

Alulírott  mint a(z)  (székhely: ) 

képviselője39  ezennel kijelentem, hogy a(z)  mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet39  az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya 

szerinti szállításokat teljesítette: 

A  felhívásban előírt 
alkalmassági 
követelmény, 

• melynek az adott 
referenciával meg 

kíván felelni 

Szerződést kötő 
másik fél 

(neve, székhelye, 
kapcsolattartója, 
elérhetőségei) 

Teljesítés ideje (év-

 

hónap-nap 
pontossággal 

feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum 

megadásával) 

Szállítás tárgya 

(minimális tartalomként fel kell 

tüntetni az alkalmasság 
minimumkövetelményeiben 

elvárt adatot) 

A  korábbl 
szállítás 

mennyiségére 
utaló adat 

megjelölése 
(adott esetben) 

(db) 

A  teljesítés 
az 

előírásoknak 
és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

1 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

36  Kérjük részenként kitölteni. 
37  Ajánlatkérő Kbt.  69.  § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozat 
38  Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő  resit  aláhúzni! 
39  A  nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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5.  KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Önálló mellékletben csatolt dokumentumok: 

ártáblázat (kereskedelmi ajánlat) 

tenderlapok: MuszakiSpec_Tenderlapok.zip és Pontozas.  zip 

Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a tenderlapon meghatározott szempontok 
tekintetében kell igazolni. 

Ha  a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban, illetve az ártáblázatban) 
közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a 
közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 
tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is 
elfogadja akkor is,  ha  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  r. 46.  §  (3)  bekezdésében előírt „vagy azzal 
egyenértékű" kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
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DIGITÁLIS  RÖNTGEN  BERENDEZÉSEK PONTOZÁSA 
2.rész 

 

Digitális felvételi  röntgen  berendezés 

Értékelés; szempont Vezérlés funkciók Mánlott 
_ zi_, 
Pullin'  

Megajánlott paraméterek (Adott 
esetben összesen) 

Felolvasó lapon szere D d- pe ,e e o t  n 
&Mk - 

2. értékelési 
szempont: Vezérlés 
funkciók száma a 
röntgencsőnél 
elhelyezett 
érintőképernyőn 
(min 0  — max  3) 

-röntgen generator 
felvételi paraméterek 

megjelenítése és 
állítása 

Igen /nem 

Ajánlott paraméterek esetében 
funkciók száma  (0-3  db): 

...db 

-AEC  mezők 
megjelenítése és 

kiválasztása 
Igen/nem 

- páciens név vagy 
azonosító 

Igen /nem 

3. értékelési szempont:  A  detektorok súlya egyenként 
(Legalább  4000  g —  Max 3000  g) 
3000  g vagy az alatti maximális Pont,  4000  g a minimális 
pontszám,  4000  g felett érvénytelen 
4. értékelési szempont: A detektorok vezetéken 
keresztül folyamatosan töltődnek mindkét bucky-ban 
(Igen/Nem) Igen/Nem 
Amennyiben igen maximális pont, amennyiben nem 
minimális pont 
5. értékelési szempont:  A  kiválasztott vizsgálathoz a 
paciens beállítások grafikus vagy képi ábrázolása 
(Igen/Nem) Igen/Nem 
Ha  tudja, a maximális pontszámot kapja.  Ha  nem tudja, a 
minimális pontot. 

 

Digitális felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés 

6. értékelési szempont: Asztallap motorikus függőleges 
mozgástartománya  60 cm min.  elvárás felett  (min 0 
cm  — max  20 cm) 
A 0 cm  a minimális pontszámot kapja.  A  20cm és afeletti 
érték a maximális pontszámot kapja. 

 

levehető 
paciens) 
Elöny 
alatti 
közötte 
ajánlat 

7. értékelési szempont: 
paciens lábtartó 
(Min 20000g 

Az asztallap végén található 
súlya (döntésnél ezen áll a 

— max  6000g) 
pontszámot  6000  g vagy ez 

minimális pontszámot  20000  g, 
20000g  felett érvénytelen az 

— g a kisebb a maximális 
érték kapja, a 
arányosan értékelt, 



Vezérlés 

Értékelési szempont Funkciók Ajánlott 
pararnéter 

Megajánlott 
paraméterek (Adott 

esetben összesen) 
Felolvasó lapon 

szerepeltetendő érték 

A  megajánlott termék az 

rendelkezik (igen/nem):
 

• • - 

8.  értékelési szempont: 
A  vizsgálószerkezet a 
vezérlőkonzolról, joystick-kal 
irányítható 
Amennyiben mindegyik 
funkciót tudja, a maximális 
pontot kapja.  Ha  nem tudja az 
összes funkciót, úgy  0  pontot 
kap. 

-asztal döntése Igen /nem 

-asztal magasság 
állítása 

Igen /nem 

—asztallap 
mozgatása összes funkcióval 

Igen /nem 

-SID  állítása Igen /nem 

-röntgencső 
elforgatása 

Igen /nem 

-kollimátor 
lamellák állítása 

Igen /nem
 

-röntgencső tartó 
állvány mozgatása 

Igen /nem 



Ultrahang készülék szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokra - ÉRTÉKELÉS 

Ajánlattétel tárgya: 

1  db szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokra szolgáló ultrahang 

készülék szállítása a teljesítés helyén történő beüzemeléssel, 

továbbá a használatára történő oktatással 

  

Műszaki paraméterek 

  

Ajánlattevő 
megajánlása 

2.  értékelési szempont: 
A  konvex vizsgálófej látószöge  min. 90° 
felett (min:0 — max  20  fok), 

előny a több 

 

...°fok 

11.  értékelési szempont: 
Jótállás vállalása a készülékre min 24 
hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

(előny a több) 

 

... hónap 





Ultrahang készülék radiológiai vizsgálatokra - ÉRTÉKELÉS 

Ajánlattétel tárgya: 

1  db radiológiai vizsgálatokra szolgáló ultrahang készülék 

szállítása a teljesítés helyén történő beüzemeléssel, továbbá 

a használatára történő oktatással 

  

Műszaki paraméterek 
Minimum 

követelmény 

 

Ajánlattevő 
megajánlása 

Előírt üzemmódok 
3. értékelési szempont: 
Nem Doppler technikán alapuló 
áramlásmegjelenítési mód, amely a  B- 
képből szűréssel van előállítva, a teljes 
áramlási területre kiterjed és nem függ az 
ultrahang nyaláb, valamint a véráramlás 
által bezárt szögtől 
(igen/nem) 

Kérjük megadni, 

az üzemmód 

megléte előny! 

 

igen/nem 

Hasi  konvex  transducer 
4. értékelési szempont: 
A megajánlott konvex vizsgálófej 
kompatibilis az intézményben működő  GE 
Logiq P9 ultrahang készülékkel 
(igen/nem) 

Kérjük megadni, 

az üzemmód 

megléte előny! 

 

igen/nem 

Egyéb követelmények: 
5. értékelési szempont: 
Jótállás vállalása min 24 hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

Kérjük megadni, 
előny a több 

 

... hónap 

c,S4 





Ultrahang készülék urológiai vizsgálatokra - ÉRTÉKELÉS 

Ajánlattétel tárgya: 

1  db urológiai vizsgálatokra szolgáló ultrahang készülék 

szállítása a teljesítés helyén történő beüzemeléssel, továbbá 

a használatára történő oktatással 

  

Műszaki paraméterek 
Minimum 

követelmény 
Súly- 
szám 

Ajánlattevő 
megajánlása 

Képtárolási lehetőségek: 
6. értékelési szempont: Trapezoid 
képalkotás közben real-time térbeli 
compound  képalkotás lehetséges 
(igen/nem) 

előny a megléte (igen/nem)
 

  

Műszaki paraméterek 
Minimum 

követelmény 
Súly-
szám 

Ajánlattevő 
megajánlása 

   

Egyéb követelmények: 
7. értékelési szempont: Jótállás vállalása 
min 24  hónap felett (min.0- max  36 
hónap) 

előny a több hónap 





Ultrahang készülék kardiológiai vizsgálatokra - ÉRTÉKELÉS 

Ajánlattétel tárgya: 

1  db kardiológiai vizsgálatokra szolgáló ultrahang készülék 

szállítása a teljesítés helyén történő beüzemeléssel, továbbá 

a használatára történő oktatással 

  

Műszaki paraméterek Ajánlattevő Súly- 
szám megajánlása 

Felnőtt kardiológiai  transducer 
8. értékelési szempont: 
A phased-array kardiológiai vizsgálófej 
látószöge  min. 90  fok felett 
(min:0-max:  30) 

(előny a több) 

 

...Fok 

9. értékelési szempont: 
A  megajánlott  phased-array  kardiológiai 
vizsgálófej kompatibilis az intézményben 
működő GE Vivid 55 ultrahang 
készülékkel 
(igen/nem) 

A  tulajdonság 
megléte előny, 

igen/nem
 

 

Egyéb követelmények 

   

10. értékelési szempont: 
Jótállás vállalása  min 24  hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

(előny a több) 

 

... hónap 

tj. 





AUTOKLÁV STERILIZÁLÓ PONTOZÁSA 

Műszaki minimum előírás Követelmény Megajánlott  parameter 
Általános jellemzők: 

  

2.értékelési szempont: 
Környezetbarát Polimer szigetelő anyaggal 
körülvéve. 
(igen / nem) 

Előny a megléte 

(igen / nem) 

3.értékelési szempont: 
Érintőképernyős  LCD  kijelző, minimum 
5"-os  méretben 

Előny a megléte (Igen / nem) 

(igen / nem) 
4.értékelési szempont: 
Minimum 2 szintű jelszóval védett 
hozzáférés 
(igen / nem) 

Előny a megléte (igen / nem) 





HŐLÉGSTERILIZÁLÓ Specifikáció - ÉRTÉKELÉS 

Műszaki minimum előírás Követelmény Megajánlott paraméter 
Általános jellemzők: 

  

5.értékelési részszempont: 
Magyar  nyelvű kijelzővel 
(igen / nem) 

előny a megléte  (igen/nem) 

6.értékelési részszempont: 
Ethernet  port adatkirnenetre 
(igen / nem) 

előny a megléte  (igen/nem) 





KÉSZÜLÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK - ÉRTÉKELÉS 

Előírt paraméterek 

 

Kötelező erejű válaszok 
-Video-gasztroszkóp 

  

2. értékelési szempont: Színes CCD video-chip 
az eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem) Előny a megléte igen / nem 

-Video-kolonoszköp 

  

3.értékelési szempont: Színes CCD video-chip 
az eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem) Előny a megléte igen / nem 

Előírt paraméterek 

 

Kötelező erejű válaszok 
Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 

  

4. értékelési szempont: Érintőképernyő megléte 
(Igen / nem) Előny a megléte igen / nem 

5.értékelési szempont: Előnyt jelent a készülék 
kamraajtajának kéz érintése nélküli 
nyitásakarása (igen / nem) Előny a megléte igen / nem 

6.értékelési szempont:  Ethernet  port 
adatkimenetre (igen / nem) Előny a megléte igen / nem 





ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
1.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészrő l  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 

Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli: ) mint Vevő (továbbiakban 

Vevő) 

másrészről a  (székhely: , képv: , cégjegyzékszám: 

, adószám: - bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 

beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  1.  részére 

vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 

vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7,  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 

meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) defibrillator  -  2  db 

b) doppler érrendszeri vizsgálatokhoz—  1  db 

c) hallásvizsgáló  (audiometer)  —  3  db 

d) Doppler  magzati szívhang vizsgálathoz —  5  db 

e) CTG  készülék —  1  db 

f) gyógyszerporlasztó  (inhalator) —2  db 

g) EKG  —  1  db 

h) pulzoxymeter (asztali) —  1  db 

i) légzésfunkciós berendezés (Spirometer)  —1  db 

j) vizsgálóágy magas —  1  db 

k) vizsgálóágy alacsony  —2  db 

I) vizsgálólámpa —  4  db 

3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 

csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 



5. Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik  es  a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a humán egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6. Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 

7. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 

8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Ada, azaz  forint+Áfa 

2. Az  egyes termékek egységárát  a  közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy  a  termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi,  a  jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét  is  (átalányár). Eladó  a  fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy  a  hiány-, és hibamentes 

teljesítést  a  Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat  a  számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás  es a  kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 



7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból  (a 1286/2018. (VI. 
25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  Cm.  szállítói finanszírozással nem érintett. 
8. Vevő  a  részszámlázást — teljesített eszközönkénként — biztosítja. 
9. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

10. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 
pénzneme  a  magyarforint. 

11. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 
12. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (5)-(6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-
(2)  bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 

13. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 

14.Késedelmes fizetés esetén  a  Vevő  a  Ptk.  6:155.§-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat  es 
a  külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar  es  közöségi jogszabályokat, szabványokat, 

szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 
2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 

értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 
3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 

alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 
4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 
5. A  teljesítésnek Úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 
b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 

a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 
mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 

helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill.  tárgyi feltételeket biztosítani. 
7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 
8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 
9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 
10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 
11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 

melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 



12. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 

13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek hol találhatóak. 

14. Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 

meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a. A 15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 

fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részérő l elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.5 (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

S. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6.  Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill,  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtő l számított  12  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10 

munkanap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 



10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 
az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 
olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 
részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  30  naptári nap. 
3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 
4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél 

súlyos szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 

2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 
magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 

egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 

feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 

szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 
kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 

irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 4c,( 



6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62. 5 (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi  es  a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7.  Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8.  Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9.  Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10.  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.5) 

teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű 

szerződésmódosítás nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi 

esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 



amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő 
átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés 
alapján az Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte 
es  azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14. Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 
Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik 
féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15. Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 
szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 
kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári 
jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstő l való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 
Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésbő l származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 
felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 
Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe—minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 
vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 
ha  valamely kogens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része -"re.3 

 

   

   



(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5 

munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított 

körben a Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018.  

  

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

2.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészrő l  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 

Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli: ) mint Vevő (továbbiakban 

Vevő) 

másrészről a  (székhely: , képv:  cégjegyzékszám: 

, adószám: ; bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen  es  időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.5 (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  2.  részére 

vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 

vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 

meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Digitalis  felvételi  röntgen  berendezés—1 db 

b) Digitalis  felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés—1 db 

3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 

csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5.  Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6.  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 

7.  Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 



8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért  es  mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az egyes termékek egységárát a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét is (átalányár). Eladó a fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes 

teljesítést a Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás és a kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból (a  1286/2018.  (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Vevő a részszámlázást — teljesített gépenként — biztosítja. 

9. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának a számlához való csatolásával - van lehetőség.  A  teljesítés igazolására Dr.  Horvath 

Szilárd, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás, a kifizetés 

pénzneme a magyarforint. 

11. Vevő a kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a Kbt.  135. 5 (1)  és  (5)-(6)  bekezdései, továbbá a Ptk.  6:130.  §  (1)-

(2)  bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje a számla kézhezvételét követő  30  nap. 
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12.  Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla  es  mellékletei Vevő 
általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.5-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1. Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar  es  közösségi jogszabályokat, szabványokat, 
szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2. Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 
értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3. Amennyiben valamely eszköz adott helyen történő felhasználáshoz további hatósági engedélyre, 

bejelentésre van a szükség, annak beszerzése az Eladó kötelezettsége, Vevő a szükséges 

információk (gépészet, alaprajz) átadását szerződéskötést követő  8  napon belül vállalja. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti termékek teljesítése csak úgy történhet, hogy a 
termékeket — a folyamatos ellátás biztosítása érdekében - csak egymást követően lehet teljesíteni, 
azaz először az egyik berendezést kell teljesíteni (ide értve az átadást is), majd ezt követően 

kerülhet sor a másik gép (teljesítési határidőn belüli) teljesítésére. 

5. Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 
alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

6. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 

7. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: hétfőtő l péntekig  7.00-19.00  óráig. 

8. Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 
a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 
helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill,  tárgyi feltételeket biztosítani. 

9. Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

10. Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

11. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

12. Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül, figyelemmel a fenti 

teljesítési szabályokra. 

13. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 

melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

14. A  teljesítés időpontja az adott termék átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 

15. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

16. Felek rögzítik, hogy az Eladó az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket 

rögzítette, melynek való megfelelés a teljesítés során — súlyos szerződésszegés terhe mellett — 
kötelező. 



 

Digitális felvételi  röntgen  berendezés 

grtékelési szempont Vezérlés funkciók 
Ajánlott 

parameter 

Megajánlott paraméterek (Adott 

esetben összesen) 

Felolvasó lapon szerepeltetendő érték 

2. értékelési szempont: 

vezérlés funkciók 

száma a röntgencsőnél 

elhelyezett 

érintőképernyőn  (min 

0  — max  3) 

-röntgen generator 

felvételi paraméterek 

megjelenítése  es 

állítása 
Igen /nem 

Ajánlott paraméterek esetében 

funkciók száma  (0-3  db): 

...db 

-AEC  mezők 

megjelenítése  es 

kiválasztása Igen /nem 

- páciens név vagy 

azonosító Igen /nem 

3. értékelési szempont: detektorok súlya egyenként  (Min 

4000  g —  Max 3000  g) 
— g 

3000  g vagy az alatti maximális Pont,  4000  g a minimális 

pontszám,  4000  g felett érvénytelen 

4. értékelési szempont: a detektorok vezetéken keresztül 

folyamatosan töltődnek mindkét bucky-ban (Igen/Nem) 
Igen/Nem 

Amennyiben igen maximális pont, amennyiben nem minimális 

pont  

5. értékelési szempont: a kiválasztott vizsgálathoz a paciens 

beállítások grafikus vagy képi ábrázolása (Igen/Nem) 
Igen/Nem 

Ha  tudja, a maximális pontszámot kapja.  Ha  nem tudja, a 

minimális pontot 

 

Digitális felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés 

6. értékelési szempont: Asztallap motorikus függőleges 

mozgástartománya  60 cm  elvárás felett  (min 0 cm  — max  20 

cm) 

A 0 cm  a minimális pontszámot kapja.  A  20cm és afeletti érték 

a maximális pontszámot kapja. 

 

7. értékelési szempont: Az asztallap végén található, 
levehető paciens lábtartó súlya (döntésnél ezen áll a 

••• g 



paciens)  (Min 20000g  — max  6000g) 

Előny a kisebb a maximális pontszámot  6000  g vagy ez 
alatti érték kapja, a minimális pontszámot  20000  g, 
közötte arányosan értékelt,  20000g  felett érvénytelen az 
ajánlat 

 

Vezérlés 

Értékelési szempont Funkciók 
Ajánlott 

paraméter 

Megajánlott paraméterek 

(Aden  esetben Összesen) 

Felolvasó lapon 
szerepeltetendő érték 

8.  értékelési szempont: 

A vizsgálószerkezet 

vezérlőkonzolról, joystick-

 

kal irányítható funkciókat 

tudja (igen/nem) 

-asztal döntése 
Igen /nem 

Ajánlott paraméterek 

esetében funkciók száma  (0- 

7  db): 

...db 

-asztal magasság 

állítása 
Igen /nem 

—asztallap mozgatása Igen /nem 

-SID  állítása Igen /nem 

-röntgencső 

elforgatása 
Igen/nem 

-kollimátor lamellák 

állítása 
Igen/nem 

-röntgencső tartó 

állvány mozgatása 
Igen/nem 

17. 

18. Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.  §  (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett 

termékre vonatkozó nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1  %-a.  A 15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási 

kötbér fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (3)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a meghiúsulással érintett termék(ek) 

nettó vételárának  15  %-a. 

3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 



követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részérő l elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.5 (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított  36  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  3  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  15  nap - 

cserekészülék biztosítása esetén  30  nap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 

10, Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  120  naptári nap. 

3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1.  a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 

2,  az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b. amennyiben Eladó: 
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1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 
magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 
egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 
feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 
szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 
kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 
szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.5 (3)  bekezdés szerinti 
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7.  Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 
határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 
felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 
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8. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10,  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét  es  idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14. Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15. Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegésébő l eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

41/) 



kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstő l való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésbő l származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 
felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 

Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 
ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 

belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 



Budapest, 2018.  

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

3.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhely1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  
törzsszám:  képviseli: ) mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 

másrészről a  (székhely: , képv:  cégjegyzékszám: 
, adószám: • bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen  es  időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  3.  részére 
vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 
vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.§ (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 
meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 
szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 
(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek  es  mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 
közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Ultrahang készülék szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokra—1 db 

b) Ultrahang készülék radiológiai vizsgálatokra—1 db 
c) Ultrahang készülék urológiai vizsgálatokra—1 db 

d) Ultrahang készülék kardiológiai vizsgálatokra —  1  db 

3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 
csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5.  Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 
rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 
jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6.  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 
hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 
amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 
kizárná. 



7. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 

8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti)  es  egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint4fa 

2. Az egyes termékek egységárát a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét is (átalányár). Eladó a fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes 

teljesítést a Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 

S.  A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás és a kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból (a  1286/2018.  (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának a számlához való csatolásával - van lehetőség.  A  teljesítés igazolására a Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás, a kifizetés 

pénzneme a magyarforint. 

10. Vevő a részszámlázást nem biztosítja. 
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11. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 

12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén  a  Vevő  a  Ptk.  6:155.5-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 

a  külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közöségi jogszabályokat, szabványokat, 

szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 

értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 

alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 
4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 

5. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 

b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 

a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 

helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill,  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 

melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  tulajdonszerzés időpontja az átvétel időpontja. 

13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

14.  Felek rögzítik, hogy Eladó feladata a szülészet-nőgyógyászati, a radiológiai és a kardiológiai 

ultrahangok esetében a teljesítés helyén  10  fő oktatása az eszköz használatára maximum  5 

alkalommal a készülék átadását követő  5  napon belül. Ez minősül a teljesítésnek. 

15.  Felek rögzítik, hogy az Eladó az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket 

rögzítette, melynek való megfelelés a teljesítés során — súlyos szerződésszegés terhe mellett — 

kötelező. 



 

Részszempont Megajánlás 

2. Nettó ajánlati ár  (HUF) 

 

3 
. 
 

Nőgyógyászati  UH:  A  konvex  vizsgálófej látószöge mi. 
90  fok felett (min:0-max:  20) 

 

4. 

Radiológiai UH: Nem Doppler technikán alapuló 
áramlásmegjelenítési mód, amely a  B-képből szűréssel 
van előállítva, a teljes áramlási területre kiterjed és 

nem függ az ultrahang nyaláb, valamint a véráramlás 

által bezárt szögtől (igen/nem) 

 

S. 
Radiológiai UH : A megajánlott konvex  vizsgálófej 

kompatibilis az intézményben működő  GE  Logiq  P9 

ultrahang készülékkel (igen/nem) 

 

6. 
Radiológiai  UH:  Jótállás vállalása  min 24  hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

 

7. 
Urológiai  UH  esetében: Trapezoid képalkotás közben 
real-time térbeli compound képalkotás lehetséges 
(igen/nem) 

 

8. 
Urológiai UH: Jótállás vállalása min 24 hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

 

• 
Kardiológiai UH e: A phased-array kardiológiai 

vizsgálófej látószöge mi.  90  fok felett (min:0-max:  30) 

 

10. 
Kardiológiai UH: A megajánlott phased-array 

kardiológiai vizsgálófej kompatibilis az intézményben 

működő  GE Vivid S5  ultrahang készülékkel (igen/nem) 
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Nőgyógyászati  UH:  Jótállás vállalása  min 24  hónap felett 
(min.0- max  36  hónap) 

 

16.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 

meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 

fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

1 A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.§ (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a teljesítéstő l számított hónap általános jótállást vállal. Eladó jótállási 

kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést követően 

keletkezett, különösen: 
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- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap, amennyiben a javítás  10  munkanapon belül nem történik meg, az Eladó köteles a 

javítás idejére a következő munkanapon a megvásárolt készülékkel mindenben egyenértékű 

cserekészüléket biztosítani. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt  es  a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétől alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  60  naptári nap. 

3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 

2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 

magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 



5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 

egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 

feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 

szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 

kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 

irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 

elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 

harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 

egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 

körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekrő l a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7.  Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8.  Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9.  Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10.Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 
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11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részérő l: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.5)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

17.  Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18.  Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 

dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
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jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 

vonatkozóan perindításra. 

b.  Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 

esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésbő l vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 

felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 

egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 

Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 

lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 

ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62. 5 (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 

belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt, valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018.  

  

    

Vevő Eladó 

rj, 



pénzügyi ellenjegyző:  





ADÁSVÉTELI SZERZŐ DÉS 

4.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 

Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli:  mint Vevő (továbbiakban 

Vevő) 

másrészről a  (székhely  képv: , cégjegyzékszám: 

, adószám: - bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen  es  időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 

beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  4.  részére 

vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 

vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 

meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Autokláv sterilizáló —  1  db 

b) Hölégsterilizáló —  3  db 

3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 

csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5.  Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik  es  a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6.  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 

7.  Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába  es  tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 



8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért  es  mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az  egyes termékek egységárát  a  közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy  a  termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi,  a  jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét  is  (átalányár). Eladó  a  fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy  a  hiány-, és hibamentes 

teljesítést  a  Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat  a  számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból  (a 1286/2018. (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

9. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 

pénzneme  a  magyar forint. 

10. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 

11. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 



12.  Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.§-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat  es 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közöségi jogszabályokat, szabványokat, 

szakmai protokollokat  ill,  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 

értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 

alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 

5. A  teljesítésnek ügy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 

b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 

a termék  ill,  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 

helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill,  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 

melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 

13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

14.  Felek rögzítik, hogy az Eladó az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket 

rögzítette, melynek való megfelelés a teljesítés során — súlyos szerződésszegés terhe mellett — 

kötelező. 

 

Részszempont Megjánlás 

2. 
Autokláv sterilizáló esetében: Környezetbarát polime 

 

szigetelő anyaggal körülvéve (igen / nem) 

3. 
Autokláv sterilizáló esetében: Érintőképernyős  LCD  kijelző, 

minimum S"-os méretben (igen / nem) 

 

4. Autokláv sterilizáló esetében:  Minimum 2  szintű jelszóval 

 



 

védett hozzáférés (igen! nem) 

 

5. 
Hölégsterilizáló esetében:  Magyar  nyelvű kijelzővel (Igen! 

nem) 

 

6 
. 
 

Hölégsterilizáló esetében:  Ethernet  port adatkimenetre 

(igen / nem) 

 

15.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.  §  (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 

meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 

fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

3, A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  13S.§ (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtő l számított  24  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétő l számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 



kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 
kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 
bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 

10.  Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 
az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 
olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 
részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1.  Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2.  Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  60  naptári nap. 
3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 
4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 
a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 
2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 
1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 

magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi humán 
egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 
feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 
szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 

kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 



alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzésérő l gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62. 5 (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10.Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható, Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 
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a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 
13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 
terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 
foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14. Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 
Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 
kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15. Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 
szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 

17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 
Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 
felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 
Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 43c-i 



lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe- minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 

ha  valamely kögens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez - a hatálybalépést követő  5  munkanapon 

belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a - beszerzés tárgya szerint - vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi - fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba.  

27.Felck rgzítik, hogy a Vevő az ajánlattételi felhívásban rögzítette,  h  gy tárgyi eljárást  ún.  feltételes 

közbeszerzési eljáráskent folytatja  lea  Kbt.  53.5  alapján. Ennek okán a Felek megállapodnak abban, 

hogy 

a) amennyiben a täm gatási  f  rras a jelen szerz"des létrepttek  r  mär  a  Vey"  rendelkezésére  áR 

(rendelkezik minden olyan kirattal, amely annak felhasználhatóságát biztosítja), akkor jelen 

£zerződés a létrejöttének napján lep hatályba, 

b) amennyiben a támogatási forrás a jelen szerződés létrejöttekor meg nem áll a Vevő 

rendelkezésére (nem rendelkezik minden olyan okirattal, amely annak felhasználhatóságát 

bizt sítja), akk  r  jelen szerz  "des  a letrerttének napja  32  a nap, amik  r  ez a feltétel teljesül. 

Errő l a Vevő az Eladó a feltétel bekövetkezésének napján tájékoztatja az Eladót írásban. 

e}--iaiasiebny4beia--IaéfFne4-ekbél--a--táeegat-ás--r-észbeFi-4agy-egész-ben-vtsszaven-ás-r-a-(b-säkkentésr-e) 

kerül, és a Vevő nem dönt annak saját forrás terhére t** rtén " kiegérzítésér "I (pótlásáról), akkor 

jelen szerződés nem lep hatályba. Erről a Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót. Eladó már jelen 

szerz"dés aláírásával függetlenül annak hatálybalépésétő l véglegesen  es  visszavonhatatlanul 

lemond arról,  h  gy a szerződés hatályba nem lépése kán a Vevővel vagy harmadik személlyel 

ennek okán fizetés vagy egyéb igényt érvényesítsen. 

cl) a  c) p  nt alkalmazandó,  ha  a támo:atási  f  rrás a jelen szerz  "des  aláírásától számított  BO 

munkanap  n  belül nem áll teljes egészében rendelkezésre. 

Budapest, 2018.  

  

    

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző: 



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

5.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli:  mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 

másrészről a  (székhely , képv: , cégjegyzékszám: 
, adószám: • bankszámlaszám •  mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  5.  részére 
vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 

vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.§ (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 
meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 
szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 
közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) CFF — Kritikus fúziós frekvenciamérő -  1  db 

b) Próbalencsesor  BST-266  —  1  db 

c) Próbalencsesor  51B  —  1  db 

d) 132D  üveg lencse —  1  db 

e) Szemtükör —  2  db 

f) Spectral  domain OCT készülék —  1  db 

g) Digitalis  kijelzésű dioptriamérő —  1  db 

h) Automata non-contact  tonometer  —1  db 

i) Lang-féle (térlátás-vizsgáló) sztereoteszt  —3  db 

j) Ishihara csereszín (színlátás-vizsgáló)  table  —  3  db 
3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 

csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5.  Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 
rendelkezni fog a humán egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 
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6  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 

7.  Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 

8  Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9  Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti)  es  egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

Ill. Az  ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az egyes termékek egységárát a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét is (átalányár). Eladó a fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes 

teljesítést a Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás és a kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból (a  1286/2018.  (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 



8. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában —  es  annak egy 
példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

9. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 
pénzneme  a  magyar forint. 

10. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 
11. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135. 5 (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 
bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 

12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek  es a  kiállításkor hatályos 
jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 
általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén  a  Vevő  a  Ptk.  6:155.5-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 
a  külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közöségi jogszabályokat, szabványokat, 
szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 
értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 
dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 
alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 
22-28.) 

5. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 
megtörténjen: 

a) hétfőtő l csütörtökig  7.00-14.00  óráig 

b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 
történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 
a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 
mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 
helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 
személyi,  ill,  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 
elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 
az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 
különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 
hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 
melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 
13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

14.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 



V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 

meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 

fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részérő l elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.5 (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill,  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított  24  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni  es  ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt  es  a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétől alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 



VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1.  Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 
2.  Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  60  naptári nap. 
3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 
4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 
2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 
b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 
magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi humán 
egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 
feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 
szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 
kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 
szükséges termékek beszerzésérő l gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 



tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi  es  a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9  Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10.  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 



terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte  es  azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14. Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15. Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 

dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 

vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 

esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstő l való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésbő l vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 

felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 

egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésbő l eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 

Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kögens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 

lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 

ha  valamely kögens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62. 5 (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 



szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 

belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.  Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018  

  

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

6.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészrő l  Budapest  Főváros VIII. 

Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  

törzsszám:  képviseli: 

Vevő) 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 

, számlaszám:  

) mint Vevő (továbbiakban 

másrészrő l a  (székhely: , képv:  cégjegyzékszám: 

, adószám: ; bankszámlaszám -  mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 

beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  6.  részére 

vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 

vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.§ (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 

meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Video-gasztroszkóp -  2  db 

b) Video-kolonoszkóp  —2  db 

c) Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata —  1  db 

3.  Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 

csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5.  Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6.  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 

7.  Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 
C) 



8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.5 (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az  egyes termékek egységárát  a  közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy  a  termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi,  a  jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét  is  (átalányár). Eladó  a  fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy  a  hiány-, és hibamentes 

teljesítést  a  Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat  a  számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból  (a 1286/2018. (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

9. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 

pénzneme  a  magyarforint. 

10. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 

11. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135. 5 (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 



12.  Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.§-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közöségi jogszabályokat, szabványokat, 

szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 

értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 

alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 
5. A  teljesítésnek ügy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: 

a) hétfőtő l csütörtökig  7.00-14.00  óráig 

b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 

a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfeleljen.  A  lerakodás  es  a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 

helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill.  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 

melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 

13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

14.  Felek rögzítik, hogy az Eladó az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket 

rögzítette, melynek való megfelelés a teljesítés során — súlyos szerződésszegés terhe mellett — 

kötelező. 

 

Részszempont Megajánlás 

2. 
Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az 

eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem) 

 

3. 
Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az 

eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem) 

 

4. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 

 



 

Érintőképernyő megléte (igen / nem) 

 

5. 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Előnyt 

jelent a készülék kamraajtajának kéz érintése nélküli 

nyitása/zárása (igen! nem) 

 

6 
. 
 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 

Ethernet (vagy egyéb számítógépes) csatlakozás a távoli 

hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissítéshez (igen / 

nem) 

 

15.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1  Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 

meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 

fizetésére lesz kötelezett. 

2  Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

3 A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi— indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részérő l elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.§ (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4  Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5  Eladót kellékszavatosság terheli. 

6.  Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtő l számított  24  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7  Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap. 

8  Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 



9.  Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétől alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1.  Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2.  Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  60  naptári nap. 

3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 

2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 

magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4,  bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5.  az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 

egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 

feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 

szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6.  jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 

kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 

irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7.  a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 

elveszíti, 

8.  tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 

harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 

egészségromlást és a halált is, 

9.  jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 

körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 



b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzésérő l gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.5 (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekrő l a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

7  Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8  Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás•  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 



Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés)  es  annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

17.  Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18.  Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 

dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 

vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 

esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésbő l vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 

felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 



egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésbő l eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 
Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 
vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 
ha  valamely kögens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 
(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 
belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 
Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

27.  Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
Budapest, 2018.  

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

7.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros
 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  
törzsszám:  képviseli:  ) mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 

másrészről a  (székhely: , képv: , cégjegyzékszám: 
, adószám: • bankszámlaszám.  mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CX1_111. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.5 (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)» megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  7.  részére 
vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 
vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7,  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 
meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 
szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 
(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 
közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Rectoscop -  6  db 

3. Felek rögzítik, hogy a teljesítendő termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 
csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5. Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 
rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 
jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6. Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 
hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 
amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 
kizárná. 

7. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 
(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 
rögzített egyéb feladatok ellátása. 



8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

11.Felek a teljesítés során a termékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

Ill. Az  ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 Fi-Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az  egyes termékek egységárát  a  közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy  a  termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi,  a  jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét  is  (átalányár). Eladó  a  fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy  a  hiány-,  es  hibamentes 

teljesítést  a  Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat  a  számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból  (a 1286/2018. (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése Un. szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

9. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 

pénzneme  a  magyarforint. 

10. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 

11. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 
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12.  Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 
jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla  es  mellékletei Vevő 
általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.§-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 
a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar  es  közöségi jogszabályokat, szabványokat, 
szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 
értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 
dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 
alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 
22-28.) 

5. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 
megtörténjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 
b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 
történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 
a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 
mindenben megfeleljen.  A  lerakodás  es  a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 
helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 
személyi,  ill.  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 
elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha  az 
adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 
különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 
hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, 
melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 
13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek  hol  találhatóak. 

14.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1.  Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 
amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 
a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 
meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 
késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 
fizetésére lesz kötelezett. 



2  Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 

3 A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részérő l elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.§ (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4  Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5  Eladót kellékszavatosság terheli. 

6  Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított  12  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7.  Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétő l számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap. 

8,  Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9.  Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétő l számított  60  naptári nap. 

3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1.  a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 



2.  az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 
további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 
1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 

magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 
egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 
feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 
szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 
kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

C. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 
szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 



7. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részérő l: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján—módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegésébő l eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 
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17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok körébő l kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 
Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésbő l származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 
felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 
Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 

lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 
vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 
ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 
(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 
belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 
Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 



27.  Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018.  

  

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

8.  RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészrő l  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli: ) mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 

másrészről a  (székhely  képv: , cégjegyzékszám: 
, adószám: ; bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.5 (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban  8  részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás  8.  részére 
vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás — fenti rész 
vonatkozásában - nyertes ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 
meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), a hatályos jogszabályoknak, szakmai 
előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközt 
(továbbiakban úgyis mint: termék) a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint 
a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. 

2. A  teljesítendő termék és mennyisége, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 
közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés-1 db 

3. Felek rögzítik, hogy a teljesítendő terméknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a gyári 
csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem — üzembe nem helyezett terméket. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

5. Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő termék rendelkezik és a teljesítéskor is rendelkezni fog a 
human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi jogi és technikai 
feltétellel, így az a fenti célra rendeltetésszerűen használható. 

6. Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 
hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 
amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 
kizárná. 

7. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása 
(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 
rögzített egyéb feladatok ellátása. 

8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 
szerződésszerű,  ha  a teljesített termék a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a 
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műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a 

human  egészségügyi ellátásban történő felhasználását. 

9  Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy  jobb  jellemzőkkel  biro  termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt. fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

Ill. Az  ellenérték 

1. A  termék ellenértékét (vételár) — mely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa,  azaz  for nt+Áfa 

2. Felek megállapodnak abban, hogy  a  termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi,  a  jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét  is  (átalányár). Eladó  a  fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

3. A  teljesített termék ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy  a  hiány-, és hibamentes 

teljesítést  a  Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat  a  számla kötelező melléklete. 

4. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

5  Vevő előleget nem fizet. 

6 A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból  (a 1286/2018, (VI. 25.) 

Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

7  Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának  a  számlához való csatolásával -  van  lehetőség.  A  teljesítés igazolására  a  Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

8  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat,  a  számlázás,  a  kifizetés 

pénzneme  a  magyar forint. 

9. Vevő  a  részszámlázást nem biztosítja. 

10. Vevő  a  kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap. 

11. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 



12.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.§-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat  es 
a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

1.  Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közöségi jogszabályokat, szabványokat, 
szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2.  Eladó a szerződés tárgyát a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 
értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 
dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó a terméket - figyelemmel annak speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 
alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

4. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 
22-28.) 

5. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 
megtörténjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 
b) pénteken  7.00-13.00  óráig. 

6.  Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 
történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 
a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 
mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 
helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 
személyi,  ill,  tárgyi feltételeket biztosítani. 

7.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 
elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

8.  Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 
az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

9. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 
különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

10.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 
hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül. 

11.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a terméket, 
melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

12. A  teljesítés időpontja a termék átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 
13. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termék  hol  találhatóak. 
14.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 
amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 
a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a jelen szerződésben 
meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15  napot meghaladó bármely 
késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér 
fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 
amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-a. 



3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.§ (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a termék  ill.  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtő l számított  24  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  1  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10. 

munkanap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részérő l az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 

2. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  30  naptári nap. 

3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

4. A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegest követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1. a szerződésszerű terméket alapos ok nélkül nem veszi át. 

2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 



b.  amennyiben Eladó: 
1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 

magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 
egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 
feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 
szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 
kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 
elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 
harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 
egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt,  es  a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 
szükséges termék beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 
ügyletekrő l a Vevőt haladéktalanul értesíti. 



7. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

8. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termék ellenértékére 

jogosult. 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10.Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

11.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részérő l: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés)  es  annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte  es  azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

14.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegésébő l eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

4,( 



17. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 
a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 
szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

20.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 
Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 
tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-
értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 
felróhatóan következett be). 

21.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 
Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

22.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 
vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 
ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 
(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 
belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt, valamint a Kbt. által biztosított körben a 
Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

26.Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 



27.  Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018  

  

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  
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