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Tárgy: Javaslat az „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárást érintő 
döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Készítette: Jegyzői Kabinet 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1.  sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzőkönyv  es  egyéni bírálati lapok, eredménytelenségre 

2. sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok, új eljárások megindítására 
3. 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.)  Komi. határozat alapján az Önkormányzat 
184.652.920 Ft  támogatásban részesült a JEK orvostechnológiai eszközparkjának modernizálására 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 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, orvosteclmológiai, 
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 Önkonnányzatot, hogy a Bíráló Bizottság tényleges 
munkájában való részvétel jogával az előkészített közbeszerzési dokumentáció, műszaki tartalom áttekintésén és 
véleményezésén kívül nem kíván élni. 

A  Komi. 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.)  11.  része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.81. § (I) bekezdése 
szerinti eljárás) megindításáról döntött a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság a  75/2019.  (II.11.) számú 
határozatában, „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" címmel. 

Közbeszerzési eljárási cselekmények 

Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény  2019.  március 17-én 
került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában  2019/S 053-121314  azonosító szám alatt.  A 
közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatások teljes körű megválaszolása érdekében  2019.  május 
16-án  4  alkalommal korrigendum került feladásra, melyben az ajánlatok benyújtásának határideje a  3.  számú 
korrigendumban meghatározott  2019.  május  17. 10:00  időpontról  2019.  május  30. 10:00-ig meghosszabbításra 
került. 
A  meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta előtt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 
korrigendum feladásával  2019.  május 29-én az ajánlati felhívás módosítása érdekében intézkedésre került sor, 
oly módon, hogy az eljárás  2. „Digitalis röntgen  berendezések" részének visszavonása mellett az ajánlati 
felhívás ezen közbeszerzési részre vonatkozó  11.1.4, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.14, 111.1.3, 111.2.2  pontjait is a  2. 
rész visszavonásával összefüggésben módosításra, továbbá a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019. 
június 7-ig meghosszabbításra kerüljön. 
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A  korrigendum feladását követően a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztálya 
hiánypótlási felhívásban arról adott tájékoztatást, hogy az Európai Unió Kiadóhivatalának legújabb gyakorlata 
alapján az egyes részek törlését az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete szerinti (eljárás eredményéről 
szóló tájékoztató) hirdetménymintával kell kezdeményezni, valamint jelezte, hogy az egyes részek törlésére 
vonatkozó hirdetmény közzétételét a Kiadóhivatal visszautasíthatja. 
A  Közbeszerzési Hatóság ezen felhívásában foglaltak szerint javításra került a korrigendum, törlésre került a  2. 
rész visszavonására vonatkozó módosítások, ugyanakkor az EICR - hibás működéséből kifolyólag - a 
korrigendumot továbbra is a  2.  rész törlésére vonatkozó módosításokkal küldte meg a Közbeszerzési 
Hatóságnak, illetőleg az ilyen formában került közzétételre megküldésre az Európai Unió Kiadóhivatalának. 
A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós hirdetményminta 
rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes részek törlése, ebből következően az 
eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi határidő lejárt. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül jelezte, hogy — 
tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást,  ha  az 
EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben meghatározott alapelvek 
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt.  55.  §  (2)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a módosító hirdetmény 
megjelenésig nincs lehetőség iratok benyújtására, valamint arra, hogy a hivatkozott gazdasági szereplőknek az 
EKR működési hibájából következően az ajánlattételi határidő lejártáig nem volt lehetőségük ajánlatuk 
benyújtására, az EKR működési hibája által olyan jogsértés keletkezett, mely a Kbt. alapelveinek érvényesülését 
biztosító módon nem orvosolható. 

Fentiek alapján a Bíráló Bizottság  2019.  június  24.  napján tartott ülésén az alábbiak szerinti döntési javaslatot 
fogalmazta meg 

Javasolja Döntéshozónak az „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyban megindított uniós 
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítani valamennyi rész vonatkozásában.  A  Bíráló Bizottság részletes indokolását az előterjesztés  1.  sz. 
melléklete képezi. 

Javaslat Új közbeszerzési eljárások megindítására 

A  támogatási összeg felhasználása érdekében szükséges új közbeszerzési eljárások indítása oly módon, hogy a 
korábbi egy eljárás,  8  részajánlat tételének lehetősége biztosítása helyett önállóan kerüljenek megindításra az 
egyes részek. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  június  24.  napján tartott ülésén a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő 
értékű  7  db gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) megindítását javasolta a Döntéshozónak, 
ez előterjesztés  2.  sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a korábbi eljárásban a  2.  rész a radiológiai eszközök beszerzésére 
vonatkozóan tartalmazott rendelkezéseket, ezen eljárás közbeszerzési dokumentumainak összeállítása 
folyamatban van, ezért arra vonatkozóan önállóan előterjesztés készül. 

A 7  db eljárásban az egybeszámított becsült érték: nettó  179.655.000,- Ft,  melyből az egyes részek elnevezése, 
becsült nettó értéke, melyek összege megegyezik a rendelkezésre álló fedezettel az alábbiak: 
i. Közbeszerzés tárgya: 1-Kisértékű orvostechnikai eszközök, jelen eljárás nettó  2.690.000,- Ft 

Közbeszerzés tárgya:  3-Ultrahang készülékek, jelen eljárás nettó  39.400.000,- Ft 
iv. Közbeszerzés tárgya:  4-Sterilizáló készülékek, jelen eljárás nettó  4.650.000,- Ft 
v. Közbeszerzés tárgya:  5-Szemészeti készülékek, jelen eljárás nettó  17.785.000,- Ft 
vi. Közbeszerzés tárgya:  6-Video-gasztroszkóp és egyéb, jelen eljárás nettó  19.300.000,- Ft 
vii. Közbeszerzés tárgya: 7-Rectoscop készülék, jelen eljárás nettó  1.200.000,- Ft 
viii. Közbeszerzés tárgya:  8-Multifunkcionális elektromos stimuláló, jelen eljárás nettó  630.000,- Ft 

A  Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a  7  db eljárást megindító felhívások és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetét és javasolja elfogadásra a döntéshozónak mind  7  eljárás vonatkozásában. 
Valamennyi rész esetén az értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. 
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Az előterjesztés  3.  számú mellékletét képezik a közbeszerzési dokumentumok. 

IL A  beterjesztés indoka 

A  közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapításához, az új eljárások megindításához, valamint az 
ajánlati felhívások 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 modernizálása. Az új eszközök beszerzésével megvalósul a korszerűbb  es 
hatékonyabb járóbeteg-szakellátás. 
A  közbeszerzés fedezete egyrészt költségvetési támogatás, másrészt a  11704  cím  2018.  évi maradványán 
biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület is Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  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..." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata úgy dönt, hogy az uniós értékhatárt elérő nyílt 
közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja 
valamennyi rész vonatkozásában a határozat mellékletét képező Bíráló Bizottság  2019.  június napján 
tartott ülésének készült jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

II. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság a Bíráló Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Kbt. 
Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű  7  db gyorsított nyílt eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés 
alapján) az alábbi ügyekben: 
A  közbeszerzés tárgya: 

Közbeszerzés tárgya:1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
Közbeszerzés tárgya:3-Ultrahang készülékek 
Közbeszerzés tárgya:4-Sterilizáló készülékek 

v. Közbeszerzés tárgya:5-Szemészeti készülékek 
vi. Közbeszerzés tárgya: 6-Video-gasztroszkóp  es  egyéb 
vii. Közbeszerzés tárgya:7-Rectoscop készülék 
viii. Közbeszerzés tárgya: 8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

Elfogadja az előterjesztés  3.  számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

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.  június  24. 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  re'szben)— Záró  88 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐ KÖNYV 

I. 
Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A  közbeszerzésekről 
szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: Érdemi döntési javaslatok az eljárás eredményéről 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  június  k  :  te  

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagjai. 

ELŐ ZMÉNYEK 

1.  Tárgybani eljárás eljárást megindító hirdetménye  2019.  március 17-én került közzétételre 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában  2019/S 053-121314  azonosító szám alatt. 

Az eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatások teljeskörű megválaszolása érdekében 
Ajánlatkérő  2019.  május 16-án  4.  alkalommal korrigendumot adott fel, melyben az ajánlatok 
benyújtásának határidejét a  3.  számú korrigendumban meghatározott  2019.  május  17. 10:00 
időpontról  2019.  május  30. 10:00-ig meghosszabbította. 

A  meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta előtt az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én Ajánlatkérő úgy kívánta 
módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen  berendezések" részének 
visszavonása mellett az ajánlati felhívás ezen közbeszerzési részre vonatkozó  11.1.4, 11.2.3, 11.2.4, 
11.15, 11.2.14, 111.1.3, 111.2.2  pontjait is a  2.  rész visszavonásával összefüggésben módosítja, 
továbbá a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

A  korrigendum feladását követően a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési és Statisztikai 
Főosztálya hiánypótlási felhívásban arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy a Európai Unió 
Kiadóhivatalának legújabb gyakorlata alapján az egyes részek törlését az uniós hirdetményminta 
rendelet III. melléklete szerinti (eljárás eredményéről szóló tájékoztató) hirdetménymintával kell 
kezdeményezni, valamint jelezte, hogy az egyes részek törlésére vonatkozó hirdetmény 
közzétételét a Kiadóhivatal visszautasíthatja. 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság felhívásában foglaltak szerint javította a korrigendumot, 
törölte a  2.  rész visszavonására vonatkozó módosításokat, ugyanakkor az EKR - hibás működéséből 
kifolyólag - a korrigendumot továbbra is a  2.  rész törlésére vonatkozó módosításokkal küldte meg 



Orvostedurikai eszközök beszerzése  (8  részben) - Záró  88 

a Közbeszerzési Hatóságnak, illetőleg az ilyen formában került közzétételre megküldésre az Európai 
Unió Kiadóhivatalának. 

A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós 
hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes 
részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi 
határidő lejárt. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást,  ha  az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt.  55.  §  (2)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a módosító 
hirdetmény megjelenésig nincs lehetőség iratok benyújtására, valamint arra, hogy a hivatkozott 
gazdasági szereplőknek az EKR működési hibájából következően az ajánlattételi határidő lejártáig 
nem volt lehetőségük ajánlatuk benyújtására, az EKR működési hibája által olyan jogsértés 
keletkezett, mely a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

Tárgybani közbeszerzési eljárásban a jelen Bíráló Bizottsági ülés időpontjáig megtett eljárási 
cselekmények, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Bíráló 
Bizottság az alábbiak szerinti döntési javaslatot fogalmazza meg: 

1. A  Bíráló Bizottság javasolja Döntéshozónak a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat mint Ajánlatkérő által „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

tárgyban megindított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (2) 

bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani valamennyi rész 

vonatkozásában, tekintettel az alábbiakra: 

2. 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én 

Ajánlatkérő úgy kívánta módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen 

berendezések" részének visszavonása mellett a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019.  június 

7-ig meghosszabbítja a többi rész vonatkozásában. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  korrigendum Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában jelzettnek megfelelő javítása 
ellenére az EKR az eljárás  2.  részének visszavonására vonatkozó módosításokkal küldte meg a 
korrigendumot a Közbeszerzési Hatóságnak. 

A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós 
hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes 
részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi 
határidő lejárt. 
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Orvosteenikai eszközök beszerzése  (8  nitszben)- erd  BB 

Tekintettel arra, hogy EKR működési hibájából a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági 
szereplőknek — erre vonatkozó jelzésük ellenére — a módosító hirdetmény megjelenéséig — a Kbt 
55.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben — nem volt lehetőségük ajánlatuk ajánlattételi 
határidő lejártáig történő benyújtására, az EKR működése olyan jogsértést eredményezett, mely 
sértette hivatkozott gazdasági szereplők Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti, nyílt eljárásban történő 
ajánlatbenyújtási jogát, és ezen jogsértés a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem 
orvosolható. 

Tekintettel arra,  how  kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját. 

KMF. 

Jegyzőkönyv lezárva  {1  óra VO  perckor 

A  bírálóbizottság tagjai: 
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Oivostechnikal eszközök beszezése  (8  részben)—zzirá  BB 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

I. 
Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: Érdemi döntési javaslat az eljárás eredményéről 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  június  Lk. 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagja 
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Onrostechnikal  eszközök beszerzése  (8 Wuhan) - Zeite BB 

ELŐ ZMÉNYEK 

1.  Tárgybani eljárás eljárást megindító hirdetménye  2019.  március 17-én került közzétételre 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában  2019/S 053-121314  azonosító szám alatt. 

Az eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatások teljeskörű megválaszolása érdekében 
Ajánlatkérő  2019.  május 16-án  4.  alkalommal korrigendumot adott fel, melyben az ajánlatok 
benyújtásának határidejét a  3.  számú korrigendumban meghatározott  2019.  május  17. 10:00 
időpontról  2019.  május  30. 10:00-ig meghosszabbította. 

A  meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta előtt az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én Ajánlatkérő úgy kívánta 
módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen  berendezések" részének 
visszavonása mellett az ajánlati felhívás ezen közbeszerzési részre vonatkozó  11.1.4, 11.2.3, 11.2.4, 
11.2.5, 11.2.14, 111.1.3, 111.2.2  pontjait is a  2.  rész visszavonásával összefüggésben módosítja, 
továbbá a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

A  korrigendum feladását követően a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési és Statisztikai 
Főosztálya hiánypótlási felhívásban arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy a Európai Unió 
Kiadóhivatalának legújabb gyakorlata alapján az egyes részek törlését az uniós hirdetményminta 
rendelet III. melléklete szerinti (eljárás eredményéről szóló tájékoztató) hirdetménymintával kell 
kezdeményezni, valamint jelezte, hogy az egyes részek törlésére vonatkozó hirdetmény 
közzétételét a Kiadóhivatal visszautasíthatja. 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság felhívásában foglaltak szerint javította a korrigendumot, 
törölte a  2.  rész visszavonására vonatkozó módosításokat, ugyanakkor az EKR - hibás működéséből 
kifolyólag - a korrigendumot továbbra is a  2.  rész törlésére vonatkozó módosításokkal küldte meg 
a Közbeszerzési Hatóságnak, illetőleg az ilyen formában került közzétételre megküldésre az Európai 
Unió Kiadóhivatalának. 

A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós 
hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes 
részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi 
határidő lejárt. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft.  es  a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást,  ha  az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt.  55.  §  (2)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a módosító 
hirdetmény megjelenésig nincs lehetőség iratok benyújtására, valamint arra, hogy a hivatkozott 
gazdasági szereplőknek az EKR működési hibájából következően az ajánlattételi határidő lejártáig 
nem volt lehetőségük ajánlatuk benyújtására, az EKR működési hibája által olyan jogsértés 
keletkezett, mely a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
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In. 
DÖNTÉSI musLAT 

Tárgybani közbeszerzési eljárásban a jelen Bíráló Bizottsági ülés időpontjáig megtett eljárási 
cselekmények, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Bíráló 
Bizottság tagjaként az alábbi döntési javaslatot teszem: 

1. A  Bíráló Bizottság tagjaként javaslom a Döntéshozónak a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat mint Ajánlatkérő által „Orvostechnikal eszközök beszerzése  (8 
részben)" tárgyban megindított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  § 
(2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani valamennyi rész 
vonatkozásában, tekintettel az alábbiakra: 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én 
Ajánlatkérő úgy kívánta módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen 
berendezések" részének visszavonása mellett a többi rész vonatkozásában a  2019.  május  30-i 
ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kit és a Mediaantour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — 
nem tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  korrigendum Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában jelzettnek megfelelő javítása 
ellenére az EKR az eljárás  2.  részének visszavonására vonatkozó módosításokkal küldte meg a 
korrigendumot a Közhesrerzési Hatóságnak. 

Az Európai Unió Kiadóhivatala a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkoMgral, 
hogy az uniós hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem 
lehetséges egyes részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-
ai ajánlattételi határidő lejárt. 

Tekintettel arra, hogy EKR működési hibájából a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági 
szereplőknek — erre vonatkozó jelzésük ellenére — a módosító hirdetmény megjelenéséig — a Kbt 
55.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben — nem volt lehetőségük ajánlatuk 
ajánlattételi határidő lejártáig történő benyújtására, az EKR működése olyan jogsértést 
eredményezett, mely sértette hivatkozott gazdasági szereplők Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti, 
nyílt eljárásban történő ajánlatbenyújtási jogát, és ezen jogsértés a Kbt. alapelveinek 
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Budapest, 2019 .0 6  .  

aláírás 

5/,1,11:20D_ 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

I. 
Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-6/) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXUIL törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt közbor,7erzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: Érdemi döntési javaslat az eljárás eredményéről 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  június  »914 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagja 
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ELŐZMÉNYEK 

1.  Tárgybani eljárás eljárást megindító hirdetménye  2019.  március 17-én került közzétételre 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában  2019/5 053-121314  azonosító szám alatt. 

Az eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatások teljeskörű megválaszolása érdekében 
Ajánlatkérő  2019.  május 16-án  4.  alkalommal korrigendumot adott fel, melyben az ajánlatok 
benyújtásának határidejét a  3.  számú korrigendumban meghatározott  2019.  május  17. 10:00 
időpontról  2019.  május  30. 10:00-ig meghosszabbította. 

A  meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta előtt az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én Ajánlatkérő úgy kívánta 
módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen  berendezések" részének 
visszavonása mellett az ajánlati felhívás ezen közbeszerzési részre vonatkozó  11.1.4, 11.2.3, 11.2.4, 
11.2.5, 11.2.14, 111.1.3, 111.2.2  pontjait is a  2.  rész visszavonásával összefüggésben módosítja, 
továbbá a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

A  korrigendum feladását követően a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési és Statisztikai 
Főosztálya hiánypótlási felhívásban arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy a Európai Unió 
Kiadóhivatalának legújabb gyakorlata alapján az egyes részek törlését az uniós hirdetményminta 
rendelet III. melléklete szerinti (eljárás eredményéről szóló tájékoztató) hirdetménymintával kell 
kezdeményezni, valamint jelezte, hogy az egyes részek törlésére vonatkozó hirdetmény 
közzétételét a Kiadóhivatal visszautasíthatja. 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság felhívásában foglaltak szerint javította a korrigendumot, 
törölte a  2.  rész visszavonására vonatkozó módosításokat, ugyanakkor az EKR - hibás működéséből 
kifolyólag - a korrigendumot továbbra is a  2.  rész törlésére vonatkozó módosításokkal küldte meg 
a Közbeszerzési Hatóságnak, illetőleg az ilyen formában került közzétételre megküldésre az Európai 
Unió Kiadóhivatalának. 

A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós 
hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes 
részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi 
határidő lejárt. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást,  ha  az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt.  55.  §  (2)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a módosító 
hirdetmény megjelenésig nincs lehetőség iratok benyújtására, valamint arra, hogy a hivatkozott 
gazdasági szereplőknek az EKR működési hibájából következően az ajánlattételi határidő lejártáig 
nem volt lehetőségük ajánlatuk benyújtására, az EKR működési hibája által olyan jogsértés 
keletkezett, mely a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
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Orvostedtnikai eszközök besteraise  (8  ‚észben) NB 

IlL 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

Tárgybani közbeszerzési eljárásban a jelen Bíráló Bizottsági ülés időpontjáig megtett eljárási 
cselekmények, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Bíráló 
Bizottság tagjaként az alábbi döntési javaslatot teszem: 

1. A  Bíráló Bizottság tagjaként javaslom a Döntéshozónak a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat mint Ajánlatkérő által „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8 
részben)" tárgyban megindított uniós értékhatárt elérő nyílt közhiawerzési eljárást a Kbt.  75.  § 
(2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani valamennyi rész 
vonatkozásában, tekintettel az alábbiakra: 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én 
Ajánlatkérő úgy kívánta módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen 
berendezések" részének visszavonása mellett a többi rész vonatkozásában a  2019.  május  30-i 
ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — 
nem tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  korrigendum Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában jelzettnek megfelelő javítása 
ellenére az EKR az eljárás  2.  részének visszavonására vonatkozó módosításokkal küldte meg a 
korrigendumot a Közbeszerzési Hatóságnak. 

Az Európai Unió Kiadóhivatala a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, 
hogy az uniós hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem 
lehetséges egyes részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-
ai ajánlattételi határidő lejárt. 

Tekintettel arra, hogy EKR működési hibájából a HUN-MED Kft.  'Ss  a Medicontour gazdasági 
szereplőknek — erre vonatkozó jelzésük ellenére — a módosító hirdetmény megjelenéséig — a Kbt 
55.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben — nem volt lehetőségük ajánlatuk 
ajánlattételi határidő lejártáig történő benyújtására, az EKR működése olyan jogsértést 
eredményezett, mely sértette hivatkozott gazdasági szereplők Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti, 
nyílt eljárásban történő ajánlatbenyújtási jogát, és ezen jogsértés a Kbt. alapelveinek 
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Budapest, 2019  -v6  •7-ii  

aláírás 

it1 ?s:Si/  MA  RÄcfi 
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Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)— Záró  BB 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

I. 
Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A  közbeszerzésekről 
szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: Érdemi döntési javaslat az eljárás eredményéről 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  június 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagja 
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Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)-  Zees BB 

ELŐ ZMÉNYEK 

1.  Tárgybani eljárás eljárást megindító hirdetménye  2019.  március 17-én került közzétételre 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában  2019/S 053-121314  azonosító szám alatt 

Az eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatások teljeskörű megválaszolása érdekében 
Ajánlatkérő  2019.  május 16-án  4.  alkalommal korrigendumot adott fel, melyben az ajánlatok 
benyújtásának határidejét a  3.  számú korrigendumban meghatározott  2019.  május  17. 10:00 
időpontról  2019.  május  30. 10:00-ig meghosszabbította. 

A  meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta előtt az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én Ajánlatkérő úgy kívánta 
módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen  berendezések" részének 
visszavonása mellett az ajánlati felhívás ezen közbeszerzési részre vonatkozó  11.1.4, 11.2.3, 11.2.4, 
11.2.5, 11.2.14, 111.1.3, 111.2.2  pontjait is a  2.  rész visszavonásával összefüggésben módosítja, 
továbbá a  2019.  május  30-i  ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

A  korrigendum feladását követően a Közbeszerzési Hatóság Hirdetménykezelési és Statisztikai 
" hiánypótlási felhívásban arról tájékoztatta Ajánlatkérőt, hogy a Európai Unió 

Kiadóhivatalának legújabb gyakorlata alapján az egyes részek törlését az uniós hirdetményminta 
rendelet III. melléklete szerinti (eljárás eredményéről szóló tájékoztató) hirdetménymintával kell 
kezdeményezni, valamint jelezte, hogy az egyes részek törlésére vonatkozó hirdetmény 
közzétételét a Kiadóhivatal visszautasíthatja. 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság felhívásában foglaltak szerint javította a korrigendumot, 
törölte a  2.  rész visszavonására vonatkozó módosításokat, ugyanakkor az EKR - hibás működéséből 
kifolyólag - a korrigendumot továbbra is a  2.  rész törlésére vonatkozó módosításokkal küldte meg 
a Közbeszerzési Hatóságnak, illetőleg az ilyen formában került közzétételre megküldésre az Európai 
Unió Kiadóhivatalának. 

A  Kiadóhivatal a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, hogy az uniós 
hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem lehetséges egyes 
részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-ai ajánlattételi 
határidő lejárt. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft.  es  a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást,  ha  az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely az e törvényben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt.  55.  §  (2)  bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a módosító 
hirdetmény megjelenésig nincs lehetőség iratok benyújtására, valamint arra, hogy a hivatkozott 
gazdasági szereplőknek az EKR működési hibájából következően az ajánlattételi határidő lejártáig 
nem volt lehetőségük ajánlatuk benyújtására, az EKR működési hibája által olyan jogsértés 
keletkezett, mely a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 
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Onrostedmikai eszközök beszerzése  (8  résrben)- Záró  88 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

Tárgybani közbeszerzési eljárásban a jelen Bíráló Bizottsági ülés időpontjáig megtett eljárási 
cselekmények, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Bíráló 
Bizottság tagjaként az alábbi döntési javaslatot teszem: 

1. A  Bíráló Bizottság tagjaként javaslom a Döntéshozónak a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat mint Ajánlatkérő által „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8 
részben)" tárgyban megindított uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  § 
(2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani valamennyi rész 
vonatkozásában, tekintettel az alábbiakra: 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) korrigendum feladásával  2019.  május 29-én 

Ajánlatkérő úgy kívánta módosítani az ajánlati felhívást, hogy az eljárás  2.  „Digitális  röntgen 
berendezések" részének visszavonása mellett a többi rész vonatkozásában a  2019.  május  30-i 

ajánlattételi határidőt  2019.  június 7-ig meghosszabbítja. 

2019.  május 29-én a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági szereplő az EKR-en keresztül 
jelezte ajánlatkérőnek, hogy — tekintettel arra, hogy korrigendum feladása van folyamatban — nem 
tudja elkészült ajánlatát benyújtani. 

A  korrigendum Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában jelzettnek megfelelő javítása 
ellenére az EKR az eljárás  2.  részének visszavonására vonatkozó módosításokkal küldte meg a 
korrigendumot a Közbeszerzési Hatóságnak. 

Az Európai Unió Kiadóhivatala a korrigendum közzétételét visszautasította arra hivatkozással, 
hogy az uniós hirdetményminta rendelet  14.  számú melléklete szerinti hirdetménnyel nem 
lehetséges egyes részek törlése, ebből következően az eredetileg meghatározott  2019.  május 30-
ai ajánlattételi határidő lejárt. 

Tekintettel arra, hogy EKR működési hibájából a HUN-MED Kft. és a Medicontour gazdasági 
szereplőknek — erre vonatkozó jelzésük ellenére — a módosító hirdetmény megjelenéséig — a Kbt 
55.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben — nem volt lehetőségük ajánlatuk ajánlattételi 
határidő lejártáig történő benyújtására, az EKR működése olyan jogsértést eredményezett, mely 
sértette hivatkozott gazdasági szereplők Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti, nyílt eljárásban történő 
ajánlatbenyújtási jogát, és ezen jogsértés a Kbt. alapelveinek érvényesülését biztosító módon nem 
orvosolható. 

Budapest, 2019  
QG

 

aláírás 
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐ KÖNYV 

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

2. A  közbeszerzés tárgya: 

i. Közbeszerzés tárgya:1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
Közbeszerzés tárgya:3 -Ultrahang készülékek 
Közbeszerzés tárgya:4-Sterilizáló készülékek 

iv. Közbeszerzés tárgya:5-Szemészeti készülékek 
v. Közbeszerzés tárgya:6-Video-gasztroszkóp és egyéb 

vi. Közbeszerzés tárgya:7-Rectoscop készülék 
vii. Közbeszerzés tárgya:8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű  7  db gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés 
alapján) ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

3.  Időpont:  2019.  június hó •  nap  10•Oka 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulirott  BB  tagok 

I.)  A  Bírálóbizottság megszavazta a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű  7  db gyorsított 
nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) alkalmazását. 

2.) A  Bírálóbizottság megszavazta és elfogadta a  7  db eljárást megindító felhívások és 
közbeszerzési dokumentumok tervezetét és javasolja elfogadásra a döntéshozónak mind  7 
eljárás vonatkozásában. 

Melléklet: 
1.  Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok 

Kmf. 

Bírálóbizottság tagjai: 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: "es 6 'Jb ot 

mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 

mint a Birálóbizottsag tagja 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

I. Közbeszerzés tärgya:I-Kisértékii orvostechnikai eszközök 
Közbeszerzés tärgya:3-Ultrahang készülékek 
Közbeszerzés tärgya:4-Sterilizáló készülékek 

iv. Közbeszerzés tärgya:5-Szemészeti készülékek 
v. Közbeszerzés tärgya:6-Video-gasztroszk6p és egyéb 
vi. Közbeszerzés tárgya:7-Rectoscop készülék 
vii. Közbeszerzés tärgya:8-Multifunkcionalis elektromos stimuláló 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen  tiny,  körülmény nem akadályoz, 

Így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

2019. 0  
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: 4-4( N 'CS 
minta közbeszerzési eljárásba enlatkérő által bevont személy 

minta  Bírálóbizottság tagja  

mint Döntéshozó 

A  JózseNärosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

L Közbeszerzés tärgya:1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
IL Közbeszerzés tárgya:3-Ultrahang készülékek 

Közbeszerzés tärgya:4-Sterilizáló készülékek 
iv. Közbeszerzés tärgya:5-Szemészeti készülékek 
v. Közbeszerzés argya:6-Video-gasztroszkóp és egyéb 

vi. Közbeszerzés tärgya:7-Rectoscop készülék 
vii. Közbeszerzés tärgya:8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

- az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen  tiny,  körülmény nem akadályoz, 

- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat hamiadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően - jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon  from  alá. 

ai  2019. 06  
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: Bujtor  David Daniel 

mint a közbeszerzési eljárásba AjänlatkénY által bevont személy 

mint a Bírálóbizotts.in tania 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

i. Közbeszerzés tárgya:1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
II. Közbeszerzés tárgya :3-Ultrahang készülékek 

Közbeszerzés tárgya :4-Sterilizáló készülékek 
iv. Közbeszerzés tárgya:5-Szemészeti készülékek 
V. Közbeszerzés tárgya:6-Video-gasztroszkóp és egyéb 

vi. Közbeszerzés tárgya:7-Rectoscop készülék 
vii. Közbeszerzés tárgya:8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

2019.  június 
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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. 
§-ára: 

Egybeszámított: nettó  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  2.690.000,- 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 és 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 kötelező. 

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 

L szakasz: Ajánlatkérő 

1.1)  Név és címek (jelölje meg az eljärásart felelős összes ajänlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kód: 
HU110 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 
4592123

 

Telefon:  +36 1 

E-mail: 

ba I la  katagjozsefvaros. hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)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. 

1.3)  Kommunikáció 



um  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 

mény 

Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

közszolgáltatások 

em 

és biztonság 

tvédelem 

e gi és pénzügyek 

Egeszségügy 

gáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

o,  kultúra és vallás 

Egyeb tevékenység: 

A  közbe 
"vetkez" 

erzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
címen: (URL)https://ekr.govihu 

dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
(URL) 

A  közbeszerzési 
érhető el: 

ovábbi I 

a fent 

ormáció a következő címen szerezhető be 

lített cím 

(adjon meg másik címet) masik cím: 

. . • a 

elektro 

agy részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: ((iRI) 

lített címre 

címre: (adjon meg másik címet) 

 

a következő 

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: ((iRL) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

.5)  Fő tevékenység 

  

    

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés „Orvostechnikai eszközök beszerzése Hivatkozási szám:  2 

(Kisértékű orvostechnikai eszközök)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

Kiegészítő CPV-kód: 

33190000-8  [Különféle orvosi eszközök és készítmények] 



-r /  

 

N-iitesi! \,....... 11.1.3) A  szerződés típusa Ep beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

  

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Kisértékű orvostechnikai eszközök 

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 teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre vona zo inf rmációk 

 

A  beszerzés részekből áll nem 

 

Tekintettel arra, hogy  a  beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá  a  beszerezni kívánt eszközök 
megtalálhatóak  a  piacon, így annak részletekben történő beszerzése Aiánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

 

és ugyanazon termék külön-külön kerülne  be e, ebből  •árn. és jelentősa, adással . qy 
eredően = -- • •ntás nem - • 

   

Mr l e  

   

Ajánlatok valamennyi részre legfeljebb 
nyújthatók  be 

a  következő szármi részre nyújthatók  be:  [ ] csak egy részre 

3 Az  egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

  

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

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1)  Elnevezés Kisértékű orvostechnikai eszközök 

 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód: 

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 . • 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest, Aurora  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 során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 



1. defibrillator  -  2  db 
2. doppler érrendszeri vizsgálatokhoz 
3. hallásvizsgáló  (audiometer)  —  3  db 
4. Doppler  magzati szívhang vizsgálathoz 
5. CTG  készülék —  1  db 
6. gyógyszerporlasztó  (inhalator)  —  2  db 
7. EKG  —  1  db 
8. pulzoxymeter (asztali) —  1  db 
9. légzésfunkciós berendezés (Spirometer) 
10. vizsgálóágy magas —  1  db 
11. vizsgálóágy alacsony —  2  db 
12. vizsgálólámpa —  4  db 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően 
feladata a terméknek a teljesítés helyére való 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 

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 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára 

—  1  db 

—  5  db 

—  1  db 

sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
leszállítása és üzembe helyezése. 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
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 során 

amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az 

egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is 

tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

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 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)  Változatokra vonatkozó információk 



Elfogadható változatok igen X nem 

IZ.2.11\,Opcia  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 
K—) 

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  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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1. 5(1)  bekezdése alapján az EEKD 
űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4. 5(1) 

bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási  mod  a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8. 5  és  10.5  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 

érdekében. 

A Kr. 15. 5 (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 

nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott ű rlap kitöltésével kell benyújtania. 



A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az EKR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus őrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

C  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 

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)  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  [[KD-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  [KR  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 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 (referenciát 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. 5(9)  bekezdése is irányadó. 

A  Kbt.  65. 5(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 a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (orvostechnikai eszközök) mennyisége összesen 
nem éri el a  15  db mennyiséget. 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  3  db szerződésből igazolhatja. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

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

D  A  szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

111.2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek 

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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a szerződésben meghatározott teljes 

nettó vételár, mértéke a kötbéralap  10/0-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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 
fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK a  kifizetés során  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 
bek-ben és  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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 

n  Gyorsított eljárás: 

latkérő számára kiemelten fontos közfeladata  a  hatékony egészségügyi feladatok 
ellát a  és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figyelemmel előzmény eliárásra, mely 

 

ered vtelenül zárult Ajánlatkérő számára jelen beszerzés előbbiek okán indokolt és 

 

siirg-• . 

   

- •  I  ivásos eljárás 

Gy sított eljárás 

In .kolás: 
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eljárás 

sított eljárás 

 

irgtiiárbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV. 3 er 

I a hirdet 

megállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

fly  keretmegállapodás megkötésére irányul 

gállapodás egy ajánlattevővel 

II 

A 

A 

III 

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ 1 

hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők  is  alkalmazhatják 

esetében —  a  négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának  a  tárgyalásos eljárás vagy  a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo információ 

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

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó informáo 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: [ ][ ][ ][  3/S  [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019._._.  Helyi idő: 66:pp 

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

Dátum:  2019. ._. 

IV.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 : EKR 

 

Információk a jogosultakról S a bontási eljárásról . • 

 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A  megrendelés elektronikus úton történik 

D Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

2 VI.3) További információk 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az  [KR  rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszker@eszker.eu. 

• Az  [KR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.5-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: . (szet]) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 

Jv 



• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)www.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.  g  (3)—(4)  bekezdésének megfelelően. 



VI.4.4)  A  jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postal  cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Az európai uniós más alkalmazandójog eaásainak  164675 megfetees biztoskása az ajánlatkén5 feleessége. 

szükség szetinü számban isméko/je nty 
2 adott esetben 
4 ha  az inffivmáció  Smelt 
20  a aszám he/yett a je@ntőség  k  megadható 
21  a stWatám helyett a jetentőség is megadható;  ha  az ár az egyeden  Litt  szempont akkor a sti4eszámot nem 
alkalmazzák 





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. 
§-ára: 

Egybeszámított:  netto  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  39.400.000,- 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 és 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 kötelező. 

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: - 

4,7 



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 

Név és címek  1  (lel?* meg az eljérésert 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 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 

Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail: 

ballakata@jozsefvaros.hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)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. 

+ 1.3)  Kommunikáció 



ium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
lamint regionális vagy helyi részlegeik 

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

x  Regionális vagy helyi hatóság szervezet 

0  Egyéb típus: 

s vagy helyi iroda/hivatal 

mény 

Egeszségügy 

Gazda 

közszolgáltatások 

em 

és biztonság 

tvédelem 

gi és pénzügyek 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

6,  kultúra és vallás 

ei 
Egyeb  tevékenység: 

Szabad 

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

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

ovábbi  i ormáció a következő címen szerezhető be 

a fent lített cím 

mask  cím: (adjon meg  misfit  címet) 

- . -1)1vagy 

elektro 

részvételi jelentkezés benyújtandó 

1  usan: (URL) 

a fent lített címre 

a következő címre: (adjon meg másik címet) 

II 
általánosan 
díjmentesen 

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

I.4)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

Hivatkozási szám: II.1.1) Elnevezés „Orvostechnikai eszközök beszerzése 
(Ultrahang készülékek)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

33112000-8  Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések 

33124120-2  Diagnosztikai ultrahangos eszközök 



 

11.1.3) A  szerződés típusa 
.>••OEs ‘......../ 

 

Epitest beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Ultrahang készülékek 

    

11.1.5)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Érték áfa nélkül:  0  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 vonat zee  inf rmációk 

alapján 

A  beszerzés részekből áll nem 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá a beszerezni kívánt eszközök 

megtalálhatóak a piacon, így annak részletekben történő beszerzése Aiánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

 

e, ebből es  jelentős b iadással járn. . -  y  és ugyanazon termék külön-külön kerülne be 
eredően a észekre intás nem - l 

 

részre 
11.  e 

Ajánlatok valamennyi részre 
nyújthatók be 

legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] csak egy 

részek maximális száma: [ ] 
arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

II Az egy ajánlattevőnek odaítélhető 

3  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot 
ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1) Elnevezés : eszközök beszerzése „Orvostechnikai 
(Ultrahang készülékek)" 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
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, Aurora  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 során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
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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  es  a kardiológiai ultrahangok esetében:  A  teljesítés helyén 
10  fő oktatása az eszköz használatára maximum  5  alkalommal, alkalmanként  2  órában, a készülék 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 55 

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. 
A  közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
felhívásban  es  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/Neni 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés:  2.  Nőgyógyászati UH:  A  konvex vizsgálófej látószöge  min. 90  fok felett (min:0-
max:  20)  Súlyszám:  10 

Megnevezés:  3.  Radiológiai UH: Nem  Doppler  technikán alapuló áramlásmegjelenítési mód, 
amely a  B-képből szűréssel van előállítva, a teljes áramlási területre kiterjed  es  nem függ az 
ultrahang nyaláb, valamint a véráramlás által bezárt szögtől (Igen/ nem) Súlyszám:  10 

Megnevezés:  4.  Radiológiai UH:  A  megajánlott konvex vizsgálófej kompatibilis az 
intézményben működő  GE  Logiq  P9  ultrahang készülékkel (Igen/ nem) Súlyszám:  5 

***sestweStkOEIMS11044,4010414iiiiiVOtteliii 

Megnevezés:  6.  Urológiai  UH:  Trapezoid képalkotás közben  real-time  térbeli  compound 
képalkotás lehetséges (Igen/ nem) Súlyszám:  5 

7.  UrológiaI  UM:  3611:11is vállalása  min 24 SW*  felett (lelmes Win») 

Megnevezés:  8.  Kardiológiai  UH:  A phased-array  kardiológiai vizsgálófej látószöge  min. 90 
fok felett (min:0-max:  30)  Súlyszám:  10 

Megnevezés:  9.  Kardiológiai  UH:  A  megajánlott  phased-array  kardiológial vizsgálófej 
kompatibilis az intézményben működő  GE Vivid S5  ultrahang készülékkel (igen/nem) 
Súlyszám:  5 



hisnapitúltättne 

Költség-kritéFiem-IgenfNem 

 

Megnevezés-(200)----(nemreleváns)-----Sülyszám 

Ár — súlyszám: Ioen/Nem 

Megnevezés  [50] 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám  65 

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  keretmegál . .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  [ ] 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  VáltozatokrJq&oi1ak 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 

kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust II 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. 

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. 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 
űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4.  §  (1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.§  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.§ (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.§ (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az EKR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 



111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

C  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

D  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

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)  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 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 (referenciát 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 Mi.. 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 



IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás  
n  Gyorsított eljárás: Aiánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony  
egészségügvi feladatok ellátása és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figvelemmel 

énv eliárásra, mely eredménytelenül zárult, Ajánlatkérő számára jelen beszerzés  
k  okán indokolt és sürgős.  

Meghívásos eljárás 

éven  (72  hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti termékek szállítására vonatkozó, a 
szerződésnek  es  az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) 
vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (ultrahang készülékek) mennyisége összesen nem 
éri el a  2  db mennyiséget. 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  2  db szerződésből igazolhatja. 
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 

D  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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

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

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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 



D Gy sított eljárás 

In kolás: 

T. • alásos eljárás 

111112  NI  ított eljárás 

kolas: uel  

ee .,rbeszéci 

 

Innovációs partnerség 

IV. 

D._ hirdet 

.3 er‘tmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

 

Keretm gállapodás egy ajánlattevővel 

II  

A 

A 

•  

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ i  

hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo információ 

D Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos e/járás esetében) 

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 [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019. . . Helyi idő: 66:pp 

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

Dátum:  2019. . . 

IV.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 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról 

: EKR 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D  A  megrendelés elektronikus úton történik 

• Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

• A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az  [KR  rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az  [KR-ben történő kommunikációra, ügy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkereeszker.eu. 

• Az  [KR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

e Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban es  a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ:  (524177) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

O AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 

2 



• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsaggkt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: ((iRL)www.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: ((iRL) 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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Az euiópai uniós és más alkalmazandó jog előírásaihakbärthnő inegfekes beasitása az ajánktérő feleessége. 

seedy  szenhti számban imtsree, 
2 adott esetben 
4 ha  az infonnáció ismat 
20  a stiyszám helyett a jelentaség is megadható 
21  a sú/yszám  hated'  a jelendíség is megadható;  ha  az  är  az egyellen twMleÜ szempon4 akkor a steszámot  feel 
alkalmazzák 



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. S. §  (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. 
§-ára: 

Egybeszámított: nettó  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  .4.650.000,- 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 és 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 kötelező. 

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 

1.  szakasz: Ajánlatkérő 

1.1)  Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kod: 
HU110 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 
4592123

 

Telefon:  +36 1 

E-mail: 

ballakataejozsefvaros.hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)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: 

0 A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

\  1.3)  Kommunikáció 



um  vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
lamint regionális vagy helyi részlegeik 

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

x  Regionális vagy helyi hatóság 

$ vagy helyi iroda/hivatal 

zmény 

Europal intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

6,  kultúra és vallás 

Egyeb tevékenység: 

Szabad 

Oktatá 

közszolgáltatások 

em 

és biztonság 

AÍ
tvédelem 

Gazdas gi és pénzügyek 

Egeszségügy 

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) 

ovábbi ' ormáció a következő címen szerezhető be 

a fent lített cím 

masik cím: (adjon meg másik címet) 

I I C • : 1-1>/agy 

elektro 

részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: (URL) 

a fent lített címre 

a következő címre:  (action  meg másik címet) 

3  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) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés „Orvostechnikai eszközök beszerzése Hivatkozási szám:  2 

(Sterilizáló készülékek)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

33191100-6  Sterilizálóberendezés. 



N-r-ro 11.1.3) A  szerződés típusa Epitesi beruházás 
N.......! 

  

X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Sterilizáló készülékek 

    

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 vonatkpz±frmációk 

egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján 

A  beszerzés részekből áll nem 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá a beszerezni kívánt eszközök 

megtalálhatóak a piacon, így annak részletekben történő beszerzése Ajánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

 

és  us  anazon termék külön-külön kerülne be ebből és • lentős  ...1011.114. iadással 'á .  aunt.  :. 
eredően a LESEL.ntás nem ARM 

  

részre 
411. W  

a következő számú részre nyújthatók be: [ ] 

maximális száma: [ ] 

hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

Ajánlatok valamennyi részre legfeljebb 
nyújthatók be 

D Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek 

D Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, 
ítéljen oda szerződéseket: 

csak egy 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1) Elnevezés : „Orvostechnikai eszközök beszerzése 

(Sterilizáló készülékek)" 

11.2.2)  További CPV-kod(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
33191100-6  Sterilizálóberendezés. 

Kiegészítő CPV-kód: 

  

11.2.3) A  teljesítés helye . • 

NUTS-kód: H1J110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest, Aurora  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 során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

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



A  megajánlott termék csak új,  a  szállítást megelőzően 
feladata továbbá  a  terméknek  a  teljesítés helyére 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie  a 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
való leszállítása és üzembe helyezése. 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.  Minden 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

vagy az azzal — az adott termék vonatkozásában  a  részletes 

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 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára 
tehető ajánlat. 

termékre lehet tenni.  A  műszaki tartalom értékelése során 
amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 

bizonyítása az ajánlatban, hogy  a  megajánlott termék az 
egyenértékű. Az esetleges  el nem fogadást Ajánlatkérő 

ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre  is 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Környezetbarát polimer szigetelő anyaggal körülvéve (igen / 

Érintőképernyős  LCD  kijelző,  minimum 5"-os méretben (igen / 

Minimum 2  szintű jelszóval védett hozzáférés (igen / nem) 

nyelvű kijelzővel (igen / nem) Súlyszám:  10 

port  adatkimenetre (igen / nem) Súlyszám:  5 

Súlyszám 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

 

Megnevezés.  2.  Autokláv sterilizáló esetében: 
nem) Súlyszám:  20 

Megnevezés:  3.  Autokláv sterilizáló esetében: 
nem) Súlyszám.  10 

Megnevezés•  4  Autokláv sterilizáló esetében: 
Súlyszám:  10 

Megnevezés:  5.  Hőlégsterilizáló esetében:  Magyar 

Megnevezés:  6.  Hőlégsterilizáló esetében:  Ethernet 

Költség kritérium: Igen/Nem 

 

Megnevezés  [200] (nem releváns) 

Ár - Súlyszám: Igen/Nem 

Súlyszám  55 Megnevezés  [50] 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  keretmegál 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 

Ma: 

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 



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

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 

0  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 • . 

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

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. 

 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 
űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött ű rlappal, a  Kr. 4.  §  (1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 



igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.5  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az EKR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

EJ  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
EJ  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

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. 5(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. 5(4)  bekezdése szerinti felhívása alapján). 

M.1.  Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21. 5(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 megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a  Kr. 22.  §  (1)  bek. meghatározott 
formában és  22. 5(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 (referenciát 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 a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (sterilizáló készülékek) mennyisége összesen nem 

éri el az  2  db mennyiséget. 
Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  2  db szerződésből igazolhatja.  

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

3 A  szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

D  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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 



fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK  a kifizetés során a Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 
bek-ben és a Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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 

H  Gyorsított eljárás: Aiánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony 
egéSZSégügyi feladatok ellátása és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figyelemmel 

e énv eljárásra, mely eredménytelenül zárult Ajánlatkérő számára jelen beszerzés 
előbb  k  okán indokolt és sürgős. 

 

M - • livásos 

D Gy 

In 

eljárás 

sított eljárás 

kolás: 

T. • a asos eljárás 

A .  . sított eljárás itt  kolás: 

k árbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV. 

EJ. 
3 e megállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

hirdet ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

 

gállapodás egy ajánlattevővel 

NI 

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ 1 

A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások„ illetve ajánlatok számának a tárgyalásos 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

eljárás vagy a 
információ 

fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

NI 

IV.1.5) 

lefolytatása 

Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos e/járás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
nélkül ítélje oda. 



IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó informác 

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 [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019._._.  Helyi idő: óó:pp 

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

Dátum:  2019. ._. 

IV.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 : EKR 

 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról . • 

 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X 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 

E1 A  fizetés elektronikus úton történik 

1/1.3)  További információkalla:  2 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkereeszker.eu. 

• Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: (szám) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 
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• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsagekt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.4.2)  A  békéltetési eljárást lebonyolító szerv  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postal  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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

vi.$) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Az europai uniós S más alkalmazandófog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajániatkén5 fe/előssége, 

szükség szeinti számban ismételje nity 
2 adott esetben 
4 ha  az információ ismert 
20  a súyszám he/yett a jelentőség is megadható 
21  a súyszám helyett a jelentőség is megadható;  ha  az ár az egyetlen bírálatr szempont akkor a súlyszámot nem 
alkalmazzák 



NOEA\ 



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. 
§-ára: 

Egybeszámított:  netto  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó nettó  17.785.000,- 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 és 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 kötelező. 

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.europaseu 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1)  Név és címek  1  (jelölje 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-Rod: 
HU110 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 

Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail: 

ba I la  kata(ajozsefva ros.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 

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

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 

közbeszerzési jogszabály: 

Ei  A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

\ 1.3)  Kommunikáció 



um  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 

zmény 

Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

ő, kultúra és vallás 

Eb tevékenység: 

közszolgáltatások 

lem 

és biztonság 

tvédelem 

i és pénzügyek 

Egészségügy 

A  közbe 
"vetkez" 

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

dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ  a  következő helyről 
(URL) 

A  közbeszerzési 
érhető  el: 

ovábbformáció 

a  fent 

a  következő címen szerezhető  be 

lített cím 

(adjon meg másik címet) masik cím: 

, -  I a 

elektro 

agy részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: (URL) 

ített címre 

címre: (adjon meg másik címet) 

 

a  következő 

0 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:  ((IRL) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés „Orvostechnikai eszközök beszerzése Hivatkozási szám:  2 

(Szemészeti készülékek)" 

II.1.2) Fő CPV-kód: 

Kiegészítő CPV-kód: 

33122000-1  Szemészeti berendezések. 



11.1.3) A  szerződés tipusa 
N•ireser ‘..... ( 

 

Epitesi beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

„Orvostechnikai eszközök beszerzése 

   

(Szemészet készülékek)" 

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 teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre 

A  beszerzés 

Tekintettel 

vonatkpzfrmációk 

alapján 

részekből áll nem 

arra, hogy  a  beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá  a  beszerezni kívánt eszközök 
megtalálhatóak  a  piacon, így annak részletekben történő beszerzése Aiánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 
és jelentós b adással járn. . • •\t és ugyanazon termék külön-külön kerülne  be e ebből 
eredően  a észekre •entás nem - 

 

részre Ajánlatok 
nyújthatók 

D  Az  egy 

IF  e 
valamennyi részre legfeljebb  a  következő számú részre nyújthatók  be:  [ ] csak egy 

be 

ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

fenntartja  a  jogot arra, hogy  a  következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
szerződéseket: 

B Az  ajánlatkérő 
ítéljen oda 

11.2)  Meghatározás  1 

 

Rész száma:  1. II.2.1) Elnevezés Szemészeti készülékek 

 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód: 

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 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

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

Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. CFF - Kritikus fúziós frekvenciamérő -  1  db 
2. Próbalencsesor  BST-266  -  1  db 
3. Próbalencsesor  51B- 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 megelőzően 
feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 
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 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára 
tehető ajánlat. 

1  db 
—  3  db 

tábla —  3  db 

sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
való leszállítása és üzembe helyezése. 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
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 során 

amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az 

egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

 

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 összétték e tétel  
tees  időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmegál adás 

Időtartam hónapban:  1  vagy  Nun napok 

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 (nyilt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

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

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokr4yoiiaó 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 



E 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 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 
ű rlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4.  §  (1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.5  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott ű rlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az  [KR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űriapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni  es 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése  1111111111: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

D  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az  [[KD-ben foglalt nyilatkozatát kell 
benyújtani.  A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 2.  §  (5)  bekezdés alapján ajánlatkérő 
előírja, hogy az  [[KD  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  [KR  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  es  befejezési dátum 
megadásával), 

a szerződő (referenciát 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 a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szemészeti készülékek) mennyisége összesen 
nem éri el a  10  db mennyiséget. 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  3  db szerződésből igazolhatja. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

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

D  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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 
fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK a  kifizetés során  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 
bek-ben és  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok tartalmaz rendelkezéseket. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

El  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét  es 
szakképzettségét 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.!)  Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás  

Gyorsított eljárás: Ajánlatkérö számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony 



egészségügyi feladatok ellátása és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figyelemmel 
ény eljárásra, mely eredménytelenül zárult, Ajánlatkérő számára jelen beszerzés 

 

előbb k  okán indokolt és sürgős. 

   

••• 'ívásos eljárás 

D Gy sított eljárás 

In . kolás: 

 

T. • alásos eljárás 

eIli e l l i  • sított eljárás 

it kolás: 

 

eiiit árbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV.16 

D.... 
')11• 

hirdet 

tmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

Keretm 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: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo információ 

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

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra  ((WA)  vonatkozó informáckQ J 

 

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 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019.  . . Helyi idő: 66:pp 

 



IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének becsült dátuma  4 

Dátum:  2019. . . 

IV.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 . • 

 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X 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 

El A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk 2 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az  [KR  rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az  [KR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkerPeszker.eu. 

• Az  [KR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.5-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott ű rlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: (szám) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 



• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsaggkt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)www.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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsaggkt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Az  eutdpai  one's  eis  más alkaknazandó jog  deításaihak törtée megfelelés betodása az ajánlabkér h3eldssége. 

1 szükség szeüe számban isinételje 
2 adott esetben 
4 ha  az inkinnáció isinet  
20  a seszám helyett a jeentöség is megadható 
21  a sikszám helyett a jetentöség is megadható;  ha  az ár az egyetlen bkálati szempont akkor a súSzámot nem 
alkalmazza* 





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  OMIT.  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. 
§-ára: 

Egybeszámított: nettó  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  19.300.000,- 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 és 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 kötelező. 

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 

1.1)  Név és címek (jelölje meg az ellärésért 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 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 

Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail: 

ballakataejozsefvaros.hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)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. 

1.3)  Kommunikáció 



um  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 

zmény 

Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

Szabad 

közszolgáltatások 

em 

es  biztonság 

tvédelem 

és pénzügyek 

Egeszségügy 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

kultúra és vallás 

01\49  

Egyeb tevékenység: 

A  közbe 
"vetkez" 

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

dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
(URL) 

A  közbeszerzési 
érhető el: 

ovábbformáció 

a fent 

a következő címen szerezhető be 

lített cím 

(adjon meg másik címet) mastic  cím: 

. • 1-1Nagy 

elektro 

részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: (URL) 

ített címre 

címre: (adjon meg másik címet) 

a fent 

a következő 

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) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

Hivatkozási szám:  2 II.1.1) Elnevezés : „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (Video-

 

gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
készülékek)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

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

47 



N••••-• 
11.1.3) A  szerződés típusa Epitesi beruházás 

• ........., 

 

X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek 

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 vonatkpzfrmációk 

 

A  beszerzés részekből áll nem 

 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá a beszerezni kívánt eszközök 

megtalálhatóak a piacon, így annak részletekben történő beszerzése Aiánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

és jelentős 

 

és ugyanazon termék külön-külön kerülne be e, ebből b iadással járn. . -ay 

 

neredően észekre OE tás nem - 

    

111.I.  

   

Ajánlatok 
nyújthatók 

valamennyi részre legfeljebb 
be 

a következő számú részre nyújthatók be: [ ] csak egy részre 

3  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

II Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, 
szerződéseket: 

hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda 

 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1)  Elnevezés „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (Video- 

gasztroszkóp, -kolonoszkop és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 

készülékek)" 

11.2.2)  További CPV-kod(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
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 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

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

Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Video-gasztroszkóp -  2  db 



2. Video-kolonoszkóp —  2  db 
3. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata —  1  db 

A  megajánlott termék csak  (it  a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása  es  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 Igen/Nem 

Minőségi kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés:  2. Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az eszköz digitális 
végébe építve(igen / nem). Súlyszám:  10 

Megnevezés:  3.  Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az eszköz digitális végébe 
építve(igen / nem). Súlyszám:  10 

Megnevezés:  4.  Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Érintőképernyő megléte(igen 
/ nem). Súlyszám:  5 

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

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

Költség kritérium: Igen/Nem 

Megnevezés  [200] (nem releváns)  Súlyszám 

Ár — Súlyszám: Igen/Nem 

Megnevezés  [50] 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF)  Súlyszám  90 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(ketetmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel 
teljes időtattamára vonatkozóan) 

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

Időtartam hónapban:  1  vagy Mun n  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  [ I  

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 

11.2.10)  VáltozatokrJyoiiatl5pó információk 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opció vonatkozó információ 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

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

kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
L.—)  

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  1  hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő  30  naptári napot ért. 

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. 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 

fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 

ű rlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 

hatálya alá. 

\t\ 



Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4.  §  (1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.§  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.§ (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.§ (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott ű rlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az  [KR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus ű rlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

D  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

D  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

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)  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. 5(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 4.• 



hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának 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 (referenciát 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 a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (endoszkóp készülékek) mennyisége összesen 

nem éri el a  3  db mennyiséget 
Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  3  db szerződésből igazolhatja.  

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 

LI  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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 
fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK a  kifizetés során  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 
bek-ben és  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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 

F  Gyorsított eljárás: Ajánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony 
eoészséoüayi feladatok ellátása és ahhoz szülcséoes eszközök biztosítása. Floyelemmel 

. env  eliárásra, mely eredménytelenül zárult. Aiánlatkérő számára ielen beszerzés 

 

előbb  k  okán indokolt és sürgős. 

   

-.  i  ivásos eljárás 

D Gy sított eljárás 

In ikolás: 

. • alasos eljárás 

• y.  sított eljárás 

It  kolás: 

Versen  bárbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV.4 

EJ. hirdet 

i)stmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

 

i
t
eLayign állapodás egy ajánlattevővel 

A 

D  A 

III 

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ 1 

hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo információ 

D Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

exv 



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

3  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 informác 

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: [ ][ ][ ][  VS  [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közük Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019._._.  Helyi idő: 66:pp 

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

Datum: 2019._. . 

IV.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: 

yagyAz időtartam hónapban:  1  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:  2019. . . Helyi idő: 66:pp Hely • EKR 

 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról . • 

 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D  A  megrendelés elektronikus úton történik 

E Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk MS 2 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az  [KR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkereeszker.eu. 

• Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: (szám) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 



• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

• Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött, beárazott ártáblázatot.  (A  közbeszerzési dokumentumok 

részeként AT-k rendelkezésére bocsátott ártáblázat formanyomtatványa az ajánlattétel 

megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket.  A  képletek helyességének, megfelelő 

mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.) 

• 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. 

• Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a műszaki leírásban meghatározott szempontok 

tekintetében kell igazolni. 

V1.4)  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:  dontobizottsaggkt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)www.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: ((iRL) 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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Azeu,ápaiunkisés más alialmazandó jog egításainak tötténő megfeleks bbtostása az ajániatkeid elelősége. 

1 site  szennü számban Éméeje meg 
2 adott cetben 
4 ha  az infotmádó ismert 
20  a súyszám he/yett a jelenteiség is megadható 
21  a súyszám he/yett a jelentőség  É  megadható,'  ha  az ár az egyet/en bliábbt szempont akkor a súyszámot nem 
alkalmazzák 





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. 
§-ára: 

Egybeszámított: nettó  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  1.200.000,- 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 és 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 kötelező. 

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 

L szakasz: Ajánlatkérő 

L1)  Név és címek  (Wee  meg az eljárásét 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 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 

Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail: 

ba I  la  kata ©jozsefva ros.  h u 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános Címe: (URL) http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL) http://jozsefvaros.hu 

1.2)  Közös közbeszerzés 

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

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 

közbeszerzési jogszabály: 

A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

1.3)  Kommunikáció 



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 

mény 

Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

Sza ad 

Környe 

Gazda 

Egeszségügy 

közszolgáltatások 

em 

és biztonság 

tvédelem 

és pénzügyek 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

ő, kultúra  es  vallás 

01\
e
lt_

e
yatá 

Egyeb tevékenység: 

A  közb 
"vetkezt 

erzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül  es  díjmentesen elérhető a 
amen:  ((iRL)https://ekr.gov.hu 

A  közbeszerzési 
érhető el: 

dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 
((iRL) 

ovábbi ' 

a fent 

ormáció a következő címen szerezhető be 

lített cím 

(adjon meg másik címet) masik cím: 

• • a 

elektro 

agy részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: ((iRL) 

lített címre 

címre: (adjon meg másik címet) 

 

a következő 

 

kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
hozzáférhetők. Ezen eszközök  es  berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és 
elérhetők a következő címen: ((iRL) 

II Az elektronikus 
általánosan 
díjmentesen 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés . „Orvostechnikai eszközök beszerzése Hivatkozási szám:  2 

(Rectoscop készülék)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

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

dsv 



N%—r! 
11.1.3) A  szerződés típusa Epitesi beruházás 

N.........,  

 

X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

   

Rectoscop készülék 

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 teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre vonatkpzrmációk  

 

A  beszerzés részekből áll nem 

 

Tekintettel arra hogy  a  beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá  a  beszerezni kívánt eszközök 

megtalálhatóak  a  piacon, így annak részletekben történő beszerzése Ajánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

 

és ugyanazon termék külön-külön kerülne  be e, ebből és jelentős ob 'adással járn. . -gy 

eredően  a  észekre • intás nem -hetsége 

     

a  következő számú részre nyújthatók  be:  [ ] 

 

részre Ajánlatok valamennyi részre leg  eljebb 

nyújthatók  be 

csa egy 

D  Az  egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

D  Az  ajánlatkérő fenntartja  a  jogot arra, hogy  a  következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1)  Elnevezés : Rectoscop készülék 

 

II.2.2) További CPV-kod(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
Fő CPV-köd:  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 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

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

Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Rectoscop -  6  db 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz 



feladata továbbá  a  terméknek  a  teljesítés helyére 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie  a 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 
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 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára 
tehető ajánlat. 

való leszállítása és üzembe helyezése. 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
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 során 

amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 
bizonyítása az ajánlatban, hogy  a  megajánlott termék az 

egyenértékű. Az  esetleges  el nem fogadást Ajánlatkérő 
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre  is 

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Súlyszám 

Ár — súlyszám: Igen/Nem 

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  keretmegál 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:  [  1/  Maximális szám:  2  [  1 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  VáltozatokrJt&oia3pó információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 

II.2.11'%PfI>la 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 
nem 

információk 
Li 

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen X 



Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 
űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4. 5(1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.5  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott ű rlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig --
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az EKR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus ű rlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 



111.1.2)  Gazdasági ás pénzügyi alkalmasság 

D  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

3 A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

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)  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  [KR  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 megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a  Kr. 22.  §  (1)  bek. meghatározott 
formában  es 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 (referenciát 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 a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (retroszkóp) mennyisége összesen nem éri el a  4 

db mennyiséget 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  3  db szerződésből igazolhatja. 

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 

D  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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 

fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK a  kifizetés során  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bek-ben  es a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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 

ri Gyorsított eljárás: Aiánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony 

egészségügyi feladatok ellátása és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figyelemmel 

ény eljárásra, mely eredménytelenül zárult. Ajánlatkérő számára jelen beszerzés 

k  okán indokolt és sürgős.  

Meghívásos eljárás 



EI  Gy sított eljárás 

In kolás: 

alásos eljárás 

• sított eljárás 

ril  kolas: 

árbeszéd 

Innovációs partnerség 

D_ hirdet 

IV. 3 attmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

állapodás egy ajánlattevővel 

III 

A 

A 

III 

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ ] 

hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

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 

II 

IV.1.5) 

lefolytatása 

Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra  ((WA)  vonatkozó informác k 

A  szerződés a közbeszerzési megállapodás  (CPA)  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 [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

1V.2.2)  Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019. . . Helyi idő: 66:pp 

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

Dátum:  2019. ._. 

IV.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 

Datum: 2019._._.  Helyi idő: 66:pp Hely 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról 

EKR 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

\(1.2)  Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

E  A  megrendelés elektronikus úton történik 

E Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az  [KR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkergeszker.eu. 

• Az  [KR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.5-ban  és a Kbt.  41/A. 5(5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

• AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: (szám) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75. 5(2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81. 5(5)  bekezdését. 



• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: ((iRL)www.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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/2019) 

Az európai uniós ás más alkalmazandeog elei-ásarnak történő megfeelés babel:Ise az ajánhetén5 Ideessége. 

1 szükség szerinb számban  'sage* meg 
2 adott esetben 
4 ha  az informádó  &net 
20  a strezám he/yett a jelegiség is megadható 
21  a súlyszám helyett a jelenffiség  Ls  megadható;  ha  az ár az egyetlen teálati szempont akkor a seszámot  nevi 
alkalmazzák 





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. 
§-ára: 

Egybeszámított: nettó  179.655.000,-  HUF.  Jelen eljárás: nettó  1.200.000,- 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 és 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 kötelező. 

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 

1.1)  Név és címek' (jelee meg az eljárásért felegs összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kód: 
HU110 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 
4592123

 

Telefon:  +36 1 

E-mail: 

ballakatagjozsefvaros.hu 

 

Fax: +36 1 3036696 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)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. 

1.3)  Kommunikáció 



um  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 

zmény 

Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 
szervezet 

0  Egyéb típus: 

lgáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

ő, kultúra és vallás 

01\tj á 

Egyeb tevékenység: 

Szabad 

közszolgáltatások 

em 

és biztonság 

tvédelem 

tyas gi és pénzügyek 

Egeszségügy 

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

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

ovábbi  i ormáció a következő címen szerezhető be 

a fent lített cím 

mastic  cím: (adjon meg másik címet) 

I( : iNtagy 

elektro 

részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: (URL) 

a fent lített címre 

a következő címre: (adjon meg másik címet) 

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

I.4)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés : „Orvostechnikai eszközök beszerzése Hivatkozási szám:  2 

(Multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés)" 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

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

cAv 



N•••••/. 
11.1.3) A  szerződés típusa Epitesi beruházás 

N........, 

 

X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

   

Rectoscop készülék 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Érték áfa nélkül: [] Pénznem:  [HUF] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében  a  szerződéseknek  a  keretmegállapodás 

 

időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy vagy dinamikus beszerzési rendszer  tees volumene) 

11.1.6)  Részekre vonatkpzfrmációk 

 

A  beszerzés részekből áll nem 

 

Tekintettel arra, hogy  a  beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá  a  beszerezni kívánt eszközök 

megtalálhatóak  a  piacon, így annak részletekben történő beszerzése Ajánlatkérő számára ésszerűtlen lenne 

 

és ugyanazon termék külön-külön kerülne  be e, ebből és jelentős b "adással járn. • -gy 

eredően  a  észekre • intás nem -hetsége 

     

a  következő számú részre nyújthatók  be:  [ 

 

részre Ajánlatok valamennyi részre legfeljebb 

nyújthatók  be 

csak egy 

Az  egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

MI Az  ajánlatkérő fenntartja  a  jogot arra, hogy  a  következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1) Elnevezés : Multifunkcionális elektromos stimuláló 

berendezés 

11.2.2)  További CPV-kod(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
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 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

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

Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

1. Multifunkcionális elektromos stimuláló berendezés -  1  db 



A  megajánlott termék csak új,  a  szállítást megelőzően 
feladata továbbá  a  terméknek  a  teljesítés helyére 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie  a 
meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak 

sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő 
való leszállítása és üzembe helyezése. 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati 
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 során 

amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell 
bizonyítása az ajánlatban, hogy  a  megajánlott termék az 

egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre  is 

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 
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, 
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára 
tehető ajánlat. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok Igen/Nem 

Súlyszám 

Ár — stilyszám: Inen/Nere 

Megnevezés lin  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  keretmegál odás 

Időtartam hónapban:  1  vagy Mun napok 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

n  kifejezett időtartam: 

nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése A  szerződés meghosszabbítható igen X 

  

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlatozására vonatkozó információ (nyilt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

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

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 

E]  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 

információk 
Li 

projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen X 



nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

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 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 

fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 

űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 

hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4. 5(1) 

bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 

ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, 

közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.5  alapján kell igazolni, 

figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 

más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 

érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 

alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 

nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott ű rlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 

közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 

ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 

az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek 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. Az  [KR-ben az 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 

vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus ű rlap formájában köteles kitölteni és 

az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. 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 

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)  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 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 dátum 
megadásával), 

- a szerződő (referenciát 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 



IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás  

fl  Gyorsított eljárás: Alánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony  

eciészsécflicivi feladatok ellátása és ahhoz szükséoes eszközök biztosítása. Fiavelemmel 

ény eljárásra, mely eredménytelenül zárult. Aiánlatkérő számára jelen beszerzés  

k  okán indokolt és sürciös.  

Meghívásos eljárás 

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

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

vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti termék legalább  1  db multifunkcionális elektromos stimuláló 

berendezés). 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  3  db szerződésből igazolhatja. 

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 

D  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) 

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 

Késedelmi kötbér: Alapja a késedelem minden naptári napja után a 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  15%-a. 

Fizetési feltételek 
AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés pénzügyi 

fedezetét  AK  hazai támogatásból és saját forrásból biztosítja.  AK a  kifizetés során  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2) 

bek-ben és  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok 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.!)  Meghatározás 



 

( .....) 

Gy sított eljárás 

In kolás: 

 

: • alásos eljárás 

t  kolás:

A sított eljárás i  

 

kit árbeszéd 

Innovációs partnerség 

hirdet 

IV. 3 -Xmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

  

gállapodás egy ajánlattevővel 

Ill 

Keretmegállapodás 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ 1 

A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

D  A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

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 

[1  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 [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2019._. . Helyi idő: 66:pp 

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

Dátum:  2019' . . 

IV.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: 

vagyAz időtartam hónapban:  1  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:  2O19_._.  Helyi idő: 66:pp Hely 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról 

: [KR 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

E  A  megrendelés elektronikus úton történik 

D Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az  [KR  rendszerben történik, azonban a Kbt.  41/C.  § 

(4)  bekezdés szerinti esetekben,  ha  nincs lehetőség az  [KR-ben történő kommunikációra, úgy a 

következő elérhetőségek is használhatóak: fax:  +36 17896943, e-mail:  eszkerPeszker.eu. 

• Az  [KR-ben továbbított dokumentumokkal, az  [KR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 

szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt.  40-41/C  §-a az irányadó. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az  [KR-ben megadott üdapokon, a Kbt.  66.  §  (2)  bek. szerinti 

nyilatkozatot, továbbá a Kbt.  66.  §  (5)  bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, 

amelynek tartalmaznia kell a Kbt.  68.  §  (4)  bek.-ben meghatározott információkat. 

6 AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, 

valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges 

nyilatkozat is). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ: (szám) 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 
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• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• AK  a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 

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

• 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. 

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

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:  dontobizottsaggkt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

Internetcím: (URL)www.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: (U/fl) 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 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/20.19) 

Az európai uniás S más alkalmazandá jog elégásainak bárbánő megfeleks biztosítása az ajániadcén5 feklőssége 

1 szükség szeiinti számban  &nit* meg 
2 adoit esetben 
4 ha  az infamádó ismet  
20  a siíezim he/yett a jelenb5ség is megadható 
21  a seszám helyett a jelentőség  Ä&  megadható;  ha  az ár az egyeden b6á1&i szempon4 akkor a siWszámot nem 
alkalmazzák 
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