
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága \-)-E-L7bi 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július  08-aj ülésére 

4 
Tárgy: Javaslat „Digitális  röntgen  berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

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 

2.  sz. melléklet közbeszerzési dokumentumok 

SÜRGŐ 

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: AEEK) 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.) Korn.  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 AEEK-val együttműködési megállapodást 
kötött  2018.  szeptember 13-án, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI) 
támogatási szerződés került megkötésre  2018.  december  20-än. 

Az együttműködési megállapodás alapján az ikEEK 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  es  műszaki monitorozást, projektfelügyeletet lát el, ellenőrzi a Program megvalósulását, az 
eszközök beszerzése esetén a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságba szakmai tagot delegál. Az 
AEEK járóbeteg szakellátási igazgatója arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bíráló Bizottság tényleges 
munkájában való részvétel jogával az előkészített közbeszerzési dokumentáció, műszaki tartalom áttekintésén és 
véleményezésén kívül nem kíván élni. 

A Korn.  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.)  H.  része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt.81. § (I) bekezdése 
szerinti eljárás) megindításáról döntött a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 
75/2019. (11.11.)  számú határozatában, „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" címmel. 

A  Bizottság a  685/2019.  (VI.24.) számú határozatában az uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a 
Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította valamennyi rész vonatkozásában. 
Ezt követően a Bizottság a  686/2019.  (VI.24.) számú határozatában  7  db eljárás megindításáról döntött. 
Jelen előterjesztés a  8.  eljárás megindítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket a  digitalis röntgen 
berendezések tekintetében.  A  beszerzés tárgya: 

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

Az eljárás egybeszámított becsült értéke: nettó  179.655.000,- Ft,  melyből tárgyi rész becsült nettó értéke 
94.000.000,- Ft,  mely összeg megegyezik a rendelkezésre álló fedezettel. 

A  Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta  2019.  július 8-án tartott ülésén az alábbiakat: 
1.) megszavazta és elfogadta a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított nyílt 

eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) alkalmazását. 
2.) megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívás  es  közbeszerzési dokumentumok tervezetét  es 

javasolja elfogadásra a döntéshozónak az eljárás vonatkozásában. 
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SODS  GYÖŘGY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNöKE 

JÓVÁHAGYTA: 

Az értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Az előterjesztés  2.  számú mellékletét képezik a közbeszerzési 
dokumentumok. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  közbeszerzési eljárás megindításához, valamint az ajánlati felhívás  es  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 és 
hatékonyabb járóbeteg-szakellátás.  A  közbeszerzés fedezete egyrészt költségvetési támogatás, másrészt a  11704 
cím  2018.  évi maradványán biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (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 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Bíráló Bizottság javaslata alapján Úgy dönt, hogy 

I. a  „Digitalis röntgen  berendezések" beszerzése tárgyában a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt 
elérő értékű gyorsított nyílt eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) folytat le. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  08. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  08. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: 
honlapon 
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dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Budapest, 2019.  július  08. 



BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐ KÖNYV 

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

2. A  közbeszerzés tárgya: „Digitális  röntgen  berendezések" 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  es 
közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

3. Időpont:  2019.  július hó  OE3g •  nap  (1  óra 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulírott  BB  tagok 

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

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

Melléklet: 
1.  Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok 

Krnf. 

Bírálóbizottság tagjai: 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

névír ee-OE 

mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 

mint a Birálóbizottscio  tam> 

mint Döntéshozó 

A  .Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett  „Digitalis röntgen  berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárásban való 
közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárás 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 közbeszerzés 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  es  a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

2019.  július tg-

 





ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név:et.  

mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 

mint a Sinflabizotisk  Meta 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett „Digitális  röntgen  berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárásban való 
közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
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 közbeszerzés 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  es  a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen  es  napon írom alá. 

2019.  július tt• 





ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: Bujtor Dávid Dániel 

mint a közbeszerzési eljärásba Ajänlatkérő által bevont személy 

mint a Birálabizottsáa taaia 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett „Digitális  röntgen  berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárásban való 
közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

- az eljárás 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 közbeszerzés 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.  július 

0101.11111 





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 gyorsított 
nyílt eljárás, Kbt.  81.  §  (10)  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  94.000.000,- 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  1  (felölje meg az eljérésért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kód: 
HU110 

Postal  irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 

Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail: 

ba I  la  kata@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 

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 
Europai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

x  Regionális vagy helyi hatóság szervezet 

0  Egyéb típus: 

s vagy helyi iroda/hivatal 

zmény 

gáltatás és közösségi rekreáció 

védelem 

o,  kultúra és vallás 

Egyeb tevékenység: 

közszolgáltatások 

lem 

és biztonság 

tvédelem 

‚Gazdsgi és pénzügyek 

Egeszségügy 

II.1.1) Elnevezés : Digitális  röntgen  berendezések Hivatkozási szám:  2 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

33111000-1  Röntgenberendezések 

OE•-r-s0( 
11.1.3) A  szerződés típusa  Epees'  beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

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

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

 

ovábbi i ormáció a következő címen szerezhető be 

a fent lített cím 

masik cím: (adjon meg másik címet) 

 

r .':  Nvagy 

elektro 

részvételi jelentkezés benyújtandó 

usan: ((iRL) 

OE
f2

p
ritrilt lített címre 

a következő címre: (adjon meg másik címet) 

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

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

.5)  Fő tevékenység 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)  A  beszerzés mennyisége 



11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Röntgen  berendezés 

    

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±rmációk 

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' lentős cainte. adással .t. es us  anazon termék külön-külön kerülne be e ebből 

eredően a észekre sintás nem hetsége 

  

részre 

  

a következő számú részre nyújthatók be: [ ] 

maximális száma: [ ] 

hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 

Ajánlatok valamennyi részre 
nyújthatók be 

E Az egy ajánlattevőnek odaítélhető 

leg  eljebb 

részek 

arra, 

csak egy 

II Az ajánlatkérő fenntartja a jogot 
ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás 

 

Rész száma:  1. 11.2.1)  Elnevezés . Digitális  röntgen  berendezések 

  

11.2.2)  További CPV-kod(ok):  2 

Fő CPV-kód: 
33111000-1  Röntgenberendezések 

Kiegészítő CPV-kód: 

  

11.2.3) A  teljesítés helye . • 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés fő helyszíne: 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084. Budapest, Aurora  utca  22-28. 

 

az igények és 

lehet. Nyertes ajánlattevő 

képező műszaki leírásban 

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

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

feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése. 

A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét 



meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
Egyéb elvárások: 

Jelenleg működő  röntgen  berendezések leszerelése és elszállítása az ajánlattevő feladata 
A  berendezésekhez szükséges elektromos kapcsolószekrény szállítása, szerelése az ajánlattevő 

feladata. Az elektromos betáp az ajánlatkérő az elektromos szekrényig biztosítja. 
Az Intézetben ORTechnology PACS rendszer működik.  A  berendezések illesztése az Intézet feladata. 
Helyiség sugárvédelmi engedélyének beszerzése, továbbá a helyiség átalakítása az esetlegesen 

szükséges sugárvédelmi előírásoknak a megfelelősége érdekében az ajánlattevő feladata. 
Az Országos Atomenergia Hivatal berendezésekre vonatkozó mérési jegyzőkönyvének beszerzése az 

ajánlattevő feladata 
Garancia minimum  24  hónap 
Folyamatos radiológiai rendelés biztosításához szükséges, hogy ütemezett legyen az átadás. Első 

ütemben az átvilágító berendezés kerüljön átadásra, a felvételi szoba berendezése csak ez után szerelhető 
le. 
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  

Megnevezés:  2.  Röntgencső függőleges motoros mozgása Röntgencső padlótól mért távolsága a legalsó 
helyzetben (Legkedvezőtlenebb:  40 cm,  Legkedvezőbb: 25cm) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  3.  Páciens asztal motorikus mozgástartománya  30 cm  felett (0-15cm) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  4.  Bucky szerkezet hosszirányú mozgatása az asztallap alatt  30 cm  felett (0-15cm) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  5. A  kivehető detektor súlya akkumulátorával együtt (Legkedvezőtlenebb:  4000  g, 
Legkedvezőbb:  2900g) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  6.  Bucky-asztalban lévő detektor rendelkezik IP  56  vagy annál jobb besorolású védettséggel 
(Igen/nem) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  7.  Bucky-asztalban lévő detektor Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók száma  500  felett  (0-
400) 



Súlyszám:  5 

Megnevezés: 8. Előnézeti kép megjelenítésének 
Legkedvezőbb:  2  mp) 

Súlyszám:  5 

Megnevezés:  9.  Asztallap teherbírása  200 kg 

ideje vezetéken (Legkedvezőtlenebb: 5 mp, 

felett  (0-50 kg) 

tubus, vízszintes irányba elforgatható (Igen/Nem) 

későbbiekben bővíthető (Igen/Nem) 

Súlyszám 

Súlyszám:  10 

Megnevezés:  10.  Motoros távirányítású kompressziós 

Súlyszám:10 

Megnevezés:  11. Digitalis  Tomoszintézissel 

Súlyszám:10 

Költség-kritérium-Igeam 

Mcgncyczes (nem rclevánc!!) 

Ár — súlyszám: Icien/Nern 

Súlyszám  135 

 

Megnevezés 1.  Nettó ajánlat! ár  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési 
tees  időtartamára vonatkozóan) 

rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel  

 

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmegál odás 

Időtartam hónapban:  4  vagy Mun napokb 

vagy Kezdés: (-)/ Befejezés: (-) 

vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

kifejezett időtartam: 

nem  A  meghosszabbításra vónatkozó lehetőségek ismertetése A  szerződés meghosszabbítható igen X 

  

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

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

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  Változatokr onatk ó információk 

 

Elfogadható változatok igen X nem 

11.2.11  Opcio a  vonatkozó információ 

 

Opciók igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 



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

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14)  További információ 

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

Módszer: 

1. részsz.: fordított arányosítás, 

2., 5.  és  8.  részsz.: arányosítás 

3., 4., 7., 9.  egyenes arányosítás, 

6., 10.  és  11.  részsz. pontkiosztás. 

Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

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

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 Ma 

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  10.5  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 űrlap 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 

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 

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  es  legfeljebb  6 even (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 
even (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  (digitalis röntgen  berendezések) mennyisége 
összesen nem éri el az  1  db mennyiséget. 

Ajánlattevő alkalmassági feltételt legfeljebb  1  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 

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 tan: 

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. 

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  (5)- (6)  bek-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza. 
Részletek  a  közbeszerzési dokumentumokban. 
A  fentiekről bővebben  a  közbeszerzési dokumentumok tartalmaz rendelkezéseket. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

[1  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 

Gyorsított eljárás: Aiánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata  a  hatékony 
eoészséatioyi feladatok ellátása és ahhoz szükskes eszközök biztosítása. Fiayelemmel  

. án" eljárásra, mely eredménytelenül zárult. Ajánlatkérő számára jelen beszerzés 
előbb  k  okán indokolt és süroős. 

 

M - • livásos eljárás 

• Gy sított eljárás 

In ékolás: 

T• • alásos eljárás 

A .  . sított eljárás 

kolás: 

t

410  
idsárbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV. 

D.. hirdet 

3 er-‘tmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

 

gállapodás 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 

III 

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 (GPA) vonatkozó informáct '  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 közük Előzetes tajékoztató; 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" 

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 

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:  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. 

• 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: (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) esetében tett vállalás alátámasztására szolgáló, 
szakmai paraméterekről a megajánlott termék(ek) részletes adatlapját (pontozás) úgy, hogy abból 
a minimum követelmények 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. 

VIA)  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.  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 

Postai cím: Riadó utca  5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1026 Ország: MAGYARORSZÁG 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu 

 

Telefon:  +36 18828592 

 

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

 

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

Az eurtipai unless  és  Ss alkainazanceog elgiásainak tönénő megfeeas bÉtostása  az  ajänlatigrő fee/Sage 

1 szükség szene számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 haar  infoimádó ismert  

20  a  súlyszám helyett  a jelentőség  k  megadható 

21  a  seszám helyett  a  jelentőség  is  megadható;  ha  az ár az egyetlen  Sake  szempont akkor  a  sieszámot nem 
alkalmazzák 



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

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

AZ 

„„Orvostechnikai eszközök beszerzése (Digitális  röntgen  berendezések)" 

tárgyú 

KBT. MÁSODIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ  ÉRTÉKŰ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

2019. 



ALAPINFORMÁCIÓK  A  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 

63-67.),  mint Ajánlatkérő ajánlati felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat tett közzé az 

EKR-ben a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Az eljárás EKR azonosítója: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:  

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

Lebonyolító szervezet:  

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

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a  257/2018.  (XII.  18.)  Korm. rendelet  21. 

§  (10)  bekezdése alapián):  

Név: 
Levelezési címe:  1026 Budapest,  Pasaréti Út  83. 
Email: 
Lajstromszáma: 

Az eljárás típusa:  

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 

uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított nyílt eljárás a Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján. 

A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:  

1. kötet: Ajánlati felhívás 

2. kötet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

3. kötet Szerződéstervezet 

4. kötet: Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták 

5. kötet: Műszaki leírás 
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1.  KÖTET 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található: 

httips://ekr.gov.hu 
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2.  KÖTET 
ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐ K RÉSZÉRE 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1.  Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító 

felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt 
kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

1.2. A  közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt.  3.  §  5a.  pontja szerinti elektronikus 
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével. 

1.3.  Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet (továbbiakban: EKR 
rendelet) rendelkezik, mely a Kbt. rendelkezéseitől szükséges mértékben eltérhet. 

1.4.  Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció 
szükséges, melynek ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet  6.  §  (1)  és  (6)-(9) 
bekezdése tartalmazza. 

1.5.  Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, 

vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 

szolgáltatások céljára. 

1.6. A  közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által 

kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 

2. AZ  AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐ ÍRÁSOK 

2.1.  Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

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

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

kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatás—kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

2.3.  Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 

a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

2.4.  Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott 

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

felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra 

létrehozott helyén az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 
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2.5.  Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt.  41/A.  §-
a, a Kbt.  57.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja, valamint az EKR rendelet  11.  §  (4)  bekezdése és  12. 
§-a tartalmazza. 

2.6.  Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben létrehozott űrlapok kitöltésével köteles 
benyújtani: 

• Felolvasólap 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontja tekintetében 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont kc) alpontja tekintetében 

• Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 
űrlapon jelölni, hogy "Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.") 

• Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az 
Ajánlatkérő által a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokat /Kbt.  62.  §  (1)-(2) 
bekezdés szerinti kizáró okok!) 

• Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) 

• Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

2.7. A  Kbt.  41/B.  §  (2)  bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat 
részét képező — nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf formátumú fájlban 
készítsék el, melyeket a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

2.8.  Aláírás igazolása:  A  cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalva. 

2.9.  Az ajánlat módosítására a Kbt.  55.  §  (7)  bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség. 

2.10.  Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie.  A  beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

2.11. A  teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott 
határidő közép európai helyi idő szerint értendő (CET) 

3.  KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

3.1.  Közös ajánlattétel a Kbt.  35.  § alapján. 

3.2.  Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást, melynek tartalmaznia 
szükséges az alábbi pontokat: 

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

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

• A  meghatalmazásnak a Kbt.  35.  §  (2a)  bekezdés alapján ki kell terjednie arra, hogy a 
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
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4. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

4.1. A  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.  72.  § szerinti 

indokolásban az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített módon 

elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló  2018.  évi LIV. törvény  1. 5.  szerinti üzleti titkot 

(ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

4.2.  Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait 

a Kbt.  44.  § és az EKR rendelet  11.  §  (4)  bekezdése tartalmazza. 

4.3.  Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 

személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 

amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített 

módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

5. AZ  AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

5.1.  Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 

68.  § rendelkezései és az EKR rendelet  15.  §  (2)  bekezdés szerint. 

5.2. A  Kbt.  68.  §  (1c)  bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.  68.  § 

(4)  bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal 

a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé 

teszi. 

5.3.  Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a Kbt.  52.  §-a és az EKR rendelet  16.  §-a irányadó. 

6. AZ  AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

6.1. 7.1.  Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdésében foglaltakat, a bírálatot csak az 

értékelési szempont szerint legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában végzi el. 

6.2.  Az ajánlatok elbírálása a Kbt.  69-72.  §-a alapján történik. 

6.3. A  Kbt.  69.  §  (3)  bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok 

érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni, majd a 

megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt.  69.  §  (3)  bekezdés alapján értékeli. 

6.4.  Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a Kbt.  69.  § 

(4)  és adott esetben a  (6)  bekezdés alapján az ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására. 

6.5.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  69.  §  (5)  bekezdésében foglaltakra. 

6.6.  Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.  A 

hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt.  71.  §-a és az EKR rendelet 

11.  §  (2)-(3)  bekezdése tartalmazza. 
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7. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA 

• Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli az alábbiak szerint: 

• Ponthatár:  0-100 

 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 0 

2. 

Röntgencső függőleges motoros mozgása Röntgencső padlótól mért 

távolsága a legalsó helyzetben (Legkedvezőtlenebb: 40 cm, 
Legkedvezőbb: 25cm) 

 

3. Páciens asztal motorikus mozgástartománya  30 cm  felett (0-15cm) 

 

4. 
Bucky szerkezet hosszirányú mozgatása az asztallap alatt  30 cm  felett 

(0-15cm) 

 

5. 
A kivehető detektor súlya akkumulátorával együtt 

(Legkedvezőtlenebb:  4000  g, Legkedvezőbb:  2900g) 
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Bucky-asztalban lévő detektor rendelkezik IP  56  vagy annál jobb 

besorolású védettséggel (Igen/nem) 

 

7. 
Bucky-asztalban lévő detektor Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók 

száma  500  felett  (0-400) 

 

8. 
Előnézeti kép megjelenítésének ideje vezetéken (Legkedvezőtlenebb: 
5  mp, Legkedvezőbb:  2  mp) 

 

9. Asztallap teherbírása  200 kg  felett  (0-50 kg) 

 

10. 
Motoros távirányítású kompressziós tubus, vízszintes irányba 

 

elforgatható (Igen/Nem) 

11. Digitalis  Tomoszintézissel későbbiekben bővíthető (Igen/Nem) 

 

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

• A 2.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő arányosítás módszere alapján 
értékel. 
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Ajánlatkérő a Röntgencső függőleges motoros mozgása Röntgencső padlótól mért 

távolságát értékeli (a legalsó helyzetben) a  40 cm  alatti megajánlást értékeli. 
Amennyiben  40 cm  a megajánlás, úgy a megajánlás  0  pontot ér.  A 40 cm  feletti vállalás 
azonban az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

Amennyiben viszont a megajánlás eléri a  25  cm-t vagy annál alacsonyabb, ügy a 
maximális  100  pontot kapja. 

• A 5.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő arányosítás módszere alapján 
értékel. 

Ajánlatkérő a kivehető detektor súlya akkumulátorával együtt értékeli a  4000  g alatti 
megajánlást értékeli. Amennyiben  4000  g a megajánlás  0,  úgy a megajánlás  0  pontot 

ér.  A 4000  g feletti vállalás azonban az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

Amennyiben viszont a megajánlás eléri a  2900  g-t vagy annál alacsonyabb, úgy a 
maximális  100  pontot kapja. 

• A 8.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő arányosítás módszere alapján 
értékel. 

Ajánlatkérő az előnézeti kép megjelenítésének ideje vezetéken értékeli a  5  mp alatti 
megajánlást értékeli. Amennyiben  5  mp a megajánlás  0,  úgy a megajánlás  0  pontot ér. 

A 5  mp feletti vállalás azonban az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

Amennyiben viszont a megajánlás eléri a  2  mp-t vagy annál alacsonyabb, úgy a 
maximális  100  pontot kapja. 

• A 3.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) arányosítás 
módszere alapján értékel. 
Ajánlatkérő a Páciens asztal motorikus mozgástartományát vonatkozásában a  30 cm 
felett tett megajánlást értékeli. Amennyiben  30 cm  a mozgástartomány, így a 

megajánlásO, úgy a megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont a megajánlás eléri vagy meghaladja a  15 cm  -ot, úgy a maximális 
100  pontot kapja. 

• A 4.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) arányosítás 
módszere alapján értékel. 
Ajánlatkérő a Bucky szerkezet hosszirányú mozgatása az asztallap alatti tartományát 
vonatkozásában a  30 cm  felett tett megajánlást értékeli. Amennyiben  30 cm  a 

mozgástartomány, így a megajánlásO, úgy a megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont a megajánlás eléri vagy meghaladja a  15 cm  -ot, úgy a maximális 
100  pontot kapja. 

• A 7.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) arányosítás 
módszere alapján értékel. 
Ajánlatkérő a Bucky-asztalban lévő detektor Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók száma 
vonatkosában a  500  felett tett megajánlást értékeli. Amennyiben  500  expozíciók 
száma, így a megajánlás  0,  úgy a megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont a megajánlás eléri vagy meghaladja a  4004,  úgy a maximális  100 
pontot kapja. 

• A 7.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő egyenes (lineáris) arányosítás 
módszere alapján értékel. 
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Ajánlatkérő a Asztallap teherbírása vonatkozásában Bucky-asztalban lévő detektor Egy 
feltöltéssel elvégezhető expozíciók száma 
a  500  felett tett megajánlást értékeli. Amennyiben  500  expozíciók száma, így a 
megajánlás  0,  ügy a megajánlás  0  pontot ér. 
Amennyiben viszont a megajánlás eléri vagy meghaladja a  4004,  úgy a maximális  100 
pontot kapja. 

• A 6., 10.  és  11.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás 
módszere alapján értékeli akként, hogy amennyiben az ajánlattevő által megajánlott 
eszköz 

• 6.Bucky-asztalban lévő detektor rendelkezik IP  56  vagy annál jobb besorolású 
védettséggel (Igen/nem) 

• 10.Motoros távirányítású kompressziós tubus, vízszintes irányba elforgatható (Igen/Nem) 

• 11.Digitális Tomoszintézissel későbbiekben bővíthető (Igen/Nem) 

— tehát a válasz „igen" — ügy az ajánlat a maximális  100  pontot kapja, amennyiben nem 
kompatibilis — tehát a válasz „nem"— úgy a megajánlás  0  pontot ér. 
A  pontszámok kiszámításának módszerei: fordított arányosítás, arányosítás, egyenes 
arányosítás, pontkiosztás 

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

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

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

ahol: 
P: 
Pmax: 
Pmin: 

Alegjobb: 

Avizsgált: 

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

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

A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  A.1. 
bb)  pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb 
adható pontszám  0  (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 
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P  =  (A  vizsgált I  A  legjobb) X  (P  max  P min)  +  P min 

ahol: 
P: 
Pmax: 
PmIn: 

Alegjobb: 

Avizsgált: 

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

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

A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ  2016.  évi  147.  szám;  2016.  december  21.) 1.  sz. melléklet,  B.1. 
pontja szerinti pontkiosztás módszere tartalmazza.  A  legalacsonyabb adható 
pontszám  0  (nulla), a legmagasabb  100  (száz). 

Ajánlatkérő Közbeszerzési Dokumentumok  2.  kötetének  6.1.1-6.1.4.  pontjaiban 
részletezettek szerint rendeli hozzá az adott pontértéket az adott megajánláshoz. 

Arányosítás: azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés 
során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb 
szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapjanak. 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) 
érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának 
megfelelően kerül pontozásra a következő képlet alapján: 
Pvizsgált = (Alegkedvezőtlenebb - Avizsgált )/( Alegkedvezőtlenebb - 
Alegkedvezőbb)  x  (Pmax — Pmin) + Pmin 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz  100 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz  0 
Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb, maximális pontszámhoz tartozó ajánlati elem 
(Amennyiben ezen érték magasabb, mint „(maximágs pontszámhoz tartozó érték]', 
úgy Ajánlatkérő a továbbiakban is a „(maximális pontszámhoz tartozó érték]' értékkel 
számol, tehát a képletbe is ezt helyettesíti be) 
Alegkedvezőtlenebb: a minimális pontszámhoz rendelt ajánlati elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 

szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja, és a leggyengébb ajánlat pedig a 
pontskála alsó pontját.  A  többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb és 
a leggyengébb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra.  Ha  e 
módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel  programot fog használni a pontszámítás során). 
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A  nullával történő osztás elkerülése érdekében amennyiben  a  legjobb és  a 
legrosszabb ajánlat azonos — azaz mindegyik ajánlati érték azonos - úgy mindegyik 
ajánlat  a  maximális pontszámot kapja. 

O Ajánlatkérő a felolvasólapon a 

3EK_Onrostechnikai_eszkozok_artablazat_2.xlsx fájl táblázatának „Nettó ajánlati 
ár  (HUF)"  cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni, mely önállóan értékelésre 
kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi (kereskedelmi szakmai 
ajánlat).  Az  ajánlati ár tételes lebontásához  a  hivatkozott ártáblázat kitöltése és 

ajánlatban történő benyújtása szükséges. 

o Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén 

Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak 

megfelelő értékelésére: 

o Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, vagy Ajánlattevő a Kbt.  71.  §  (8) 

bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem korrigálható. 

o Ajánlattevőnek az ártáblázatban szereplő valamennyi tételre / termékre / sorra ajánlatot 

kell adnia, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Érvénytelen 

ajánlattevő ajánlata,  ha  egy tételre / termékre / sorra  „O"-s ajánlatot tesz,  ha  az adott sort / 

cellát kitöltetlenül hagyja. 

o Egy adott részen belül valamennyi sor (termék) beárazása kötelező!  A  kitöltetlen sorok / 

cellák az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! 

• (Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés nem átalánydíjas, így az ártáblázat 

(költségvetés) tételeit nem lehet módosítani!) 

• A  közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

ártáblázat az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket.  A  képletek 

helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.) 

• Az értékelési szempont szerinti értéket Ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri 

megadni. (Amennyiben tört számban kerül ezen érték megadásra (bármely dokumentumban), 

úgy Ajánlatkérő a matematika szabályai szerint egész számra kerekíti azt.) 

O Ajánlattevőknek a megajánlása alátámasztásaként be kell nyújtania ajánlata részeként 

műszaki szakmai ajánlatát, mely alatt Ajánlatkérő valamennyi eszköz vonatkozásában a 

kitöltött tenderlapot érti, melyekben valamennyi — az Ajánlatkérő által megadni kért - adat 

ismertetésre kerül.  A  kitöltendő tenderlapokat Ajánlatkérő a Muszaki tender_3_zip 

fájlban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. 

• A  szakmai ajánlat tekintetében ajánlatkérő az alábbiak szerint jár el: Ajánlatkérő az 

ajánlatot a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,  ha 

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

o Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenértéknek (ajánlati árnak) tartalmaznia 

kell minden járulékos költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges - 

függetlenül azok formájától  es  forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, utazási, 

nyomtatási, kommunikációs és szállásköltség stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás 

időtartama alatti árváltozásból eredő szállítói kockázatot és szállítói hasznot is. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati ár a szerződés megkötésétől kötött, semmilyen módon 

nem emelhető a teljesítás időtartama alatt. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, 

hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden 

ajánlattevői kifizetési igényt. 

o Az  ajánlati árat nettó formában kell megadni  (HUF).  Az  ajánlat csak banki átutalásos 

fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő 

számára. 

o Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

o Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

o Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint 

az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

o Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető, vagy nem érvényesíthető 

megajánlásokat. 

o A  legalacsonyabb ár értékelési szemponton belül Ajánlatkérő a megajánlott 

ellenszolgáltatásokat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot választja ki. 

8.  ELŐ ZETES VITARENDEZÉS ÉS IRATBETEKINTÉS 

8.1. A  Kbt.  80.  §  (1)-(2)  bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt.  80.§ (3) 

bekezdése alapján az EKR-en keresztül kell benyújtani. 

8.2.  Ajánlatkérő a Kbt.  45.  §  (1)  bekezdés szerinti iratbetekintést a gazdasági szereplő 

képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet 

az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli 

kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani. 

12 



8.3. A  szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem és 

iratbetekintés esetén a Kbt.  41.§ (2)  bekezdés  c)  pontja az irányadó. 

9.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

9.1.  Ajánlatkérő a Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4) 

bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

Orszáaos illetékesséoü szervezetek 

Munkajogi:  

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

Egyéb elérhetőségek: 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkavedelem-info@ngm.gov.hu  

Ingyenes (zöld) telefonszáma:  +36 (80) 204-292 

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

Nemzeti Adó-  es  Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 

fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail: nay  kozpontenav.gov.hu  

Környezetvédelmi:  

Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest,  Kossuth Lajos tér  11. 
Postai cím:  1860 Budapest,  Pf.  1. 
Telefon:  +36 (1) 795 2000 

Telefax:  +36 (1) 795 0200 
E-mail:  info@fm.gov.hu  
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Szociális:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

1054 Budapest,  Báthory  u. 10. 

Telefon:  +36 (1) 795 1860 

E-mail:  ugvfelszolualat@emmi.gov.hu  

Budapest 
Munkajogi: 

Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és  Mu.  Hatósági és Behajtási 

Osztály 

1036 Budapest,  Váradi  u. 15. 

Postacím:  1438 Budapest,  Pf.  520. 

tel:  +36 (1) 323-3600 

fax:  +36 (1) 323-3602 

E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 

munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 

Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 

tel:  +36 (1) 428-5100 

fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail:  nav_kozpont@nav.gov.hu 

Környezetvédelmi: 

Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 

Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály 

1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/A 

tel:  +36 (1) 224-9100 

e-mail:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

Szociális: 

Budapest  Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; Szociális és 

Gyámügyi Osztály 

1035 Budapest,  Váradi utca  15. 

Tel.:  +36 (1) 896-0468 
Telefax:  +36 (1) 237-4879 

E-mail:  gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 

10.  EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD) 

10.1.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt 
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.  A  nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell annak megjelölését, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint benyújtandó igazolás 
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdése szerinti adatbázis 
alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a  321/2015. (X.30.)  Kormányrendelet (továbbiakban:  Kr.) 6. 
§  (1)  bekezdésében foglaltakra, azaz, hogy azon adatbázisok elérhetőségét nem szükséges 
feltüntetni az EEKD-ban, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az 
ajánlatkérő számára a  Kr.  előírja, tehát ezen esetekben az EEKD űrlapon szükséges jelölni, 
hogy az információ elektronikusan elérhető, azonban az adatbázis elérhetőségét nem 
szükséges feltüntetni. 

10.2.  Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes 
igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai 
közbeszerzési dokumentum  IV.  rész a pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy 
megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a 
formanyomtatvány  IV.  részében szereplő részletes információk megadását. 

10.3.  Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató: 

kizáró ok Egységes Európai Közbeszazési 
Dokumentum fonnanyomtatvány 
kitöltési helye emódja 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés aa) pont III. rész  ..A"  szakasza  1. molt 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ab)  pont III. rész  A"  szakasza  2. molt 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ac)  pont III. rész  A"  szakasza  3. writ 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ad)  pont III. rész  _A"  szakasza  4. Limit 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ae) pont III. rész  A"  szakasza  5. omit 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés af) pont III. rész  HA"  szakasza  6. pant 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag) pont 
In.  rész „D" szakasza 

 

Kbt  62  §  (1)  bekezdés  ah)  pant III rész  „A"  és  „11"  szakasza 

 

Kbt.  62. 5(1)  bekezdés  b)  pont HI.  rész „B"szakasz 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  c)  pont III rész  „Ca szakasz  1-5.  Dante 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pont III rész .C" szakasz  6.  aontia 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdése) pont Ma rész „D"szakasza 

 

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

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont 111.  rész „D"szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)  pont III. rész„C" szakasz  10.  a-c)  pontia 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ia) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ib) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 
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Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  j)  pont III. rész„C" szakasz  10. d) polite 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ka) pont 

In.  rész  „Er  szakasza 

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

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés I) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés m) pont In  részr szakasz  8-9, mine 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  n)  pont III. része.C"szakasz  Z  Dontia 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  o)  pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  p)  pont III. rész  .0" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont III. fez  „WOE szakasza 

 

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

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) mint körében a 

 

formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 
kitöltésével meetett nyilatkozat a Kbt.  62.  § 

(2) bekezdés szerinti személyekre is 
vonatkozik 

 

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

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 

kitöltével megtett nyilatkozat a Kbt.  62.  § 

(2) bekezdés szerinti személyekre is 
vonatkozik 

 

10.4.  Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a III. rész „D" szakaszban nyilatkozik a gazdasági 
szereplő): Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve az e),  f),  g,)  k,),  I),  p)  és 
q) pontjában említett kizáró okok. 

11.  ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR 

11.1.  Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet  22.  §-a rendelkezik. 

11.2.  Az üzemzavar esetén a Kbt.  41/C.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja, a Kbt.  52.  §  (4)  bekezdés  c) 
pontja és a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdése is irányadó. 

• • • 
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3.  KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

Külön mellékletben 
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4.  KÖTET 

A3ÁNLO1T IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A  Kbt.  41/A.  §  (3)  bekezdése érelmében, ahol a Kbt vagy annak felhatalmazása alapján 
megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus 

űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén 
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus 

űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő 

azonban - a Kbt  41/A.  §  (2)  bekezdésében rögzített kivétel esetén - nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását  
A et 41/A.  §  (3)  bekezdése érelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése eán kell az ajánlat részeként megtenni. 
A  Kbt  41/A.  §  (4)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 
tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági 
szereplő esetében - a gazdasági szerep/ó' képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-
ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő rgq7éről a nyilatkozattételhez szükséges 

hozzáféréssel  es  jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem 
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 

tekinteni. 
A  Kbt  41/A.  §  (5)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő 

nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság gazolásában részt vevő más 
szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében 
tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajánlattevők Kbt.  35. 5(6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét 

Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével 

köteles benyújtani: 

1.1. Felolvasólap 
1.2. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés 

szerint felhívásra) 
1.3. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés 

szerint felhívásra) 
1.4. Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
1.5. Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat 
1.6.  Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 
1.7.  Egységes európai közbeszerzési dokumentum 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat 
bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen Útmutató szerinti 
formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 
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1/A.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  AZ  AOEÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

Oldalszám 

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

 

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

 

Kitöltött ártáblázat — kereskedelmi ajánlat (önálló fáj/bari kerül csatolásra: 
....xlsx) 

 

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

 

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

 

Nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése alapján  (2.  számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)  bekezdése alapján kapacitást nyújtó gazdasági 
szereplőről Q.  sz. melléklet) 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a részvételi jelentkezésben/ajánlatban benyújtott 
dokumentumot nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult 
a képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban 
képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva. 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

ajánlattevő esetében - Egységes európai közbeszerzési dokumentum EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Kbt.  65.§ (7)  bekezdés szerinti szervezet esetében - Egységes európai közbeszerzési 
dokumentum EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

alvállalkozó esetében (Kbt.  67.§ (4)  bekezdés) — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési 
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nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani  [321/2015.  (X.  30.) 
Korm. rendelet  13.  §]. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

AZ  AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐ ÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a ajánlatban benyújtott dokumentumot nem olyan 
személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a képviseletre, úgy a 
képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban képviseleti 
jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 

 

meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva.  (4.  számú melléklet) 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) 

 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

 

AZ  MÄNLATTEVő  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

  

1/B.  számú melléklet 

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

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdésében rögzített eljárási 

cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék  (1/B.  sz. melléklet) 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, 
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a 
nyilvántartást. 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: Ajánlattevő közjegyző vagy 

gazdasági vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt. 62.5 (1) 
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bekezdés a),  d)  és e) pontjai, valamint a Kbt.  62.§ (2)  bekezdés előírásai közül az 

ajánlattevő tekintetében releváns okok vonatkozásában. (5.sz. melléklet) 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:  A 321/2015.  (X. 
30.)  Korm. rendelet  10.§  rendelkezései alapján az adott ajánlattevő 
letelepedése szerint releváns dokumentumok. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

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

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

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

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

• a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatok, 

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

(6.  sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

 

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

NYILATKOZAT 

A  KBT.  66.  §  (6)  BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

Alulírott mint a(z) 

(székhely:  

ajánlattevő képviselője " „Orvostechnikai eszközök beszerzése  (Digitalis röntgen 

berendezések)" tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

1. Nyilatkozom a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés a) pontja alapján', hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2: 

A  közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 

2. Nyilatkozom a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés  b)  pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a  1. 
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe: 

Alválialkoz6 neve, címe, adószáma 
A  közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog 
kötni 

    

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

cégszerű aláírás 

66.  §  (6)  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszba álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván 
igénybe venni. 
2  Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni" 
3  60.  §  (6)  Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 
b)  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 
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Ka tenddkezésre 
bocsátó szervezet (név, 

dm,  adószám) 

Az sainiessetköveteim4nyiAmelyn*:,',., 
Aigsegisessarkentet4genyújtkozeren*,"' 
" Hei6fOr!isiSI:t6iiiaszködik 

3.  sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

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

Alulírott mint a(z) 

(székhely:  

ajánlattevő képviselője a(z) „„Orvostechnikai eszközök beszerzése (Digitális  röntgen 

berendezések)" tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

a) a közbeszerzés teljesítéséhez más szervezet kapacitására nem támaszkodom4 

vagy 

b) Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  65.  §  (7)  bekezdése 

alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk 

igénybe venni: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

cégszerű aláírás 

4  kérjük az a) vagy  b)  pontot egyértelműen jelölni. 
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4.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott , mint a(z)  
(székhely: ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet5  képviselője ezennel meghatalmazom 

(személyi igazolvány száma: ; született: ; anyja 
neve: ; lakcíme: ) személyt, hogy a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 
„„Orvostechnikai eszközök beszerzése  (Digitalis röntgen  berendezések)" tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban cégünket képviselje - a szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás 
során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

    

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint  tare(  előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

5  Kérjük egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni! 
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5.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában6 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 

„„Orvostechnikai eszközök beszerzése (Digitális  röntgen  berendezések)" tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag,  d)8, e)9, 010  pontjaiban és  (2)11 

bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

6
A  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  8.  §  c)  S  d)  pontjára, azaz,  ha  a 
gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról S a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében 
nem minősül cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 
jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja tekintetében, valamint  ha  a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja 
teldntetében is. 
7

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

8 
Ha  az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében 

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

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

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

10 
Ha  a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozat szükséges. 
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6.  számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított  3  évben 
befejezett teljesítésekről, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb szállításairól12 

Alulírott  mint a(z)  (székhely: ) képviselőjen 
ezennel kijelentem, hogy a(z) mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet14  az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette: 

Szállítás tárgya 
(minimális tartalomként fel kell 

tüntetni az alkalmasság 
minimumkövetelményeiben 

elvárt adatot) 

A  felhívásban előírt 
alkalmassági 
követelmény, 

melynek az adott 
referenciával meg 

kíván felelni 

Szerződést kötő 
másik fél 

(neve, székhelye, 
kapcsolattartója, 
elérhetőségei) 

Teljesítés ideje (év-

 

hónap-nap 
pontossággal 

feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum 

megadásával) 

A  korábbi 
szállítás 

mennyiségére 
utaló adat 

megjelölése 
(adott esetben) 

(db) 

A  teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

12  Ajánlatkérő Kbt.  69.  § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozat. 
13  Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 
19 A  nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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5.  KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Önálló mellékletben csatolt dokumentumok: 

ártáblázat (kereskedelmi ajánlat) 

tenderlapok 

Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a tenderlapon meghatározott szempontok 

tekintetében kell igazolni. 

Ha  a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban, illetve az ártáblázatban) 

közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a 

közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 

meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 

műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 

felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 

tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is 

elfogadja akkor is,  ha  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  r. 46.  §  (3)  bekezdésében előírt „vagy azzal 

egyenértékű" kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
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Orvostechnikai eszk 
"Digitális  röntgen b 

Mennyiség 
(db) 

cn 

9 
Digitális felvételi  röntgen  berendezés 
Digitális felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés 

Nettó ajánlati ár  (Ft) 

A  táblázat lila hátterű celláit  (D3, D4)  kérjük kitölteni!  A  beírt képletek mentén 
fog szerepelni. Kérjük a képletek helyességének ellenőrzését! 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag a szerződés teljesítésének ád 
alkalmazza a "Bruttó egységár  (Ft)"  oszlopot. Annak bármilyen hiányoss 

A  kék hátterű cellában  (E5)  lévő értéket kérjük a felolvasólapon az  1.  értékelés :•••• . 
• • • • . . 

2.2 
2.1 

Eszköz megnevezése 



Bruttó 
egységár 

(Ft) 

Nettó 
Összes 

(Ft) 

Nettó 
egységár 

(Ft) 

0 0 
0 0 

özbeszerzés 
rendezések" 

0 Ft 

az E  es F  oszlop releváns celláiban a megfelelő érték 
Különös tekintettel az áfa mértékére!) 
áthatósága  es  pénzügi gördülékenysége érdekében 
ágát Ajánlatkérő formai hiányosságként kezeli.) 

i szempontra vonatkozóan tett ajánlatként megadni. 



Digitális felvételi  röntgen  berendezés 
2.rész 

Mennyiség:  1  db 

Gyártó: 

Típus: 

Származási hely: 

ANTSZ vagy  OAR  regisztrációs szám: 

Minimum  műszaki előírás Rivet 

 

Ajánlott  parameter 
Röntgen  generátor 

Teljesítmény  3  fázis min. 50 kW 

  

Felvételi csőfeszültség 
tartomány 

min.  40-150kV 
között  1  kV-onként 

szabályozható 

  

Felvételi csőáram tartomány min. 10  mA  és  600 
mA  között 

szabályozható 

  

Felvételi mAs tartomány min. 0,5  mAs és 
630  mAs között 
szabályozható 

  

Frekvencia min. 100 kHz 

  

Expozíciós idő tartomány min. 1  msec —  6 
sec  között 

szabályozható 

  

Anatómia programok min. 250  féle 

  

Expozíciós automata igen 

  

Röntgeneső 

Anód forgási sebesség min. 2700 
ford/perc 

  

Csőfeszültség tartomány min. 40-150 kV 

  

Anód hőkapacitása min. 300  kHU 

  

Kisfókusz max. 0,6mm 

  

Nagyfókusz max. 1,2mm 

  

Röntgeneső tartó  *Wanly 
padlóra rögzített csőtartó 
állvány, asztaltól függetlenül, 
sínen mozgó 

igen 

  

az állványon a röntgencső 
motorosan mozog függőleges 
irányban 

igen 

  

függőleges autotracking a igen 

  



röntgencső és a fali bucky 
között (a fali bucky függőleges 
mozgását a röntgencső követi) 

   

függőleges autotracking a 
röntgencső és az asztallap 
között (az asztallap függőleges 
mozgását a röntgencső követi) 

igen 

  

ütközés védelem a röntgencső 
süllyesztésnél 

igen 

  

csőtartó állvány hosszirányú 
mozgástartománya 

min. 240 cm 

  

a  röntgen  sugárfókusz padlótól 
mért távolsága a legalsó 
helyzetben 

max.  35 cm 

  

a röntgencső függőleges 
mozgástartománya 

min. 150 cm 

  

állvány kifordíthatósága mindkét irányban 
90  fokban 

  

csőtartó transzverzális mozgása 
az asztal fölött keresztirányban 

min. 25 cm 

  

cső kifordíthatósága a vízszintes 
tengely körül 

min.  +/-  130  fok 

  

LED-es  világítású kollimátor és 
lézeres pozicionáló vonalfény a 
csőfókusz és a detektor közép 
pozicionáláshoz 

igen 

  

beépített  DAP (Dose Area 
Product)  dózismérő, a mért 
adatok automatikusan a PACS-
ba küldött DICOM kép 
fejlécébe kerülnek 

igen 

  

Röntgen  felvételi asztal 
felvételi úszó asztallap hossza min. 210 cm 

  

felvételi asztallap szélessége min. 80 cm 

  

4-irányú asztallap mozgás, 
egyidejűleg több irányban 

igen 

  

asztallap motoros magasság 
állítása 

igen 

  

asztallap legalacsonyabb 
magassága 

max.  55 cm 

  

asztallap függőleges 
mozgástartománya 

min. 30 cm 

  

asztallap hosszirányú 
mozgástartománya 

min. 90 cm 

  

asztallap keresztirányú 
mozgástartománya 

min. 25 cm 

  

bucky hosszirányú mozgása az 
asztallap alatt 

min. 35 cm 

  



úszólap mozgások 
engedélyezése/tiltása az asztalba 
szerelt lábkapcsolóval 

igen 

  

motoros magasság állítás 
vezérlése az asztalba szerelt 
lábkapcsolóval 

igen 

  

ütközés védelem az asztallap 
süllyesztésnél 

igen 

  

asztal teherbíró képessége min. 250 kg 

  

3-mezős  AEC  ionkamra igen 

  

Beépített finomrács általános 
radiológiai célra megfelelő 
paraméterekkel 

igen 

  

asztalra helyezhető detektor 
tartó állvány oldalirányú 
felvételekhez, 35x43cm 
detektor mérethez 

igen 

  

Fali  Wacky  állvény 
Bucky középpont padlótól mért 
távolsága a legalsó helyzetben 

max.  35 cm 

  

Bucky szerkezet fuggőleges 
mozgástartománya 

min. 150 cm 

  

3-mezős  AEC  ionkamra igen 

  

Beépített finomrács általános 
radiológiai célra megfelelő 
paraméterekkel 

igen 

  

1  pár oldalirányú kapaszkodó igen 

   

fej feletti kapaszkodó igen 

  

Direkt  digitalis  detektor 
2  db rendszerbe integrált 
vezeték nélküli  mobil digitalis 
detektor 

igen 

  

a detektorok egyaránt 
használhatók az asztali  es  fali 
bucky állványban, valamint a 
bucky-ból kivéve, szabadon 

igen 

   

1  db  min. 34x42 
cm  és 

1  db  min. 42x42 
cm 

  

a detektorok aktív képmező 
méretei 

pixelméret max. 180)tm 
(kérjük a 

mátrixméretet is 
megadni) 

  

jel mintavételezési  AD 
konverzió 

min. 16  bit/pixel 

  

vezérlés és adatátvitel módja 
vezetek nélküli 

Igen 

  

Scintillátor anyaga CsI Igen 

  

of 



energia ellátás módja 
cserélhető/fixen beépített 
akkumulátoros 

Igen 

  

a detektorok IP védettek 
legyenek 

Igen 
Kérjük megadni az 

IP védettséget 

  

a detektorok rendelkezzenek 
olyan funkcióval, amivel a 
detektort ért mechanikai hatás 
(pl. ütés) pontosan mérhető és a 
helyszínen kiolvasható, 
dokumentálható (pl. beépített 
ütésérzékelő) 

Igen 

  

A  rendszerrel szállítandó 
kiegészítők: 
1  db töltő egység + 
akkumulátoros kivitel esetén  3 
db akkumulátor 

Igen 

  

Egy feltöltéssel elvégezhető 
expozíciók száma 

min. 180  expozíció 

  

orthopédiai álló felvételek 
készítéséhez detektor tartó 
zsámoly 

tulajdonságok: 
-a zsámoly 

alkalmas a detektor 
fogadására 
-a zsámoly 
maximális 

magassága  14 cm 
-a zsámoly 

legalább  250  kg-os 
terhelést elvisel 

  

Gyári munkahely-vezérlő 
program, azaz a munkahely 
vezérlő program és a detektor 
gyártója legyen azonos 

Igen 

  

Sorozatfelvétel készítésére 
alkalmas szoftver (gerincről 
vagy lábról készült felvételek 
legfeljebb  3-4  felvétel 
automatikus összeillesztése egy 
képpé) 

Igen 

  

vezérlő konzol 
egységes integrált 
érintőképernyős vezérlői felület 
(a  röntgen  generátor és a 
detektorok vezérlői felülete 
valamint a képmegjelenítés 
ugyanazon a vezérlői 
monitoron) 

Igen 

  



vezérlői monitor  min. 21" 
színes érintőképernyős TFT 
vagy  LCD 

Igen 

  

paciens kiválasztási lehetősége 
DICOM munkalistából 

Igen 

  

felvételi protokollok 
kiválasztása és szerkesztése 

Igen 

  

képprocesszálási lehetőségek a 
vezérlői konzolon 

minimum elvárt 
funkciók: 
-ablak és 

középérték váltás 
-forgatás, tükrözés 

-nagyítás és 
képúsztatás 

-jelölők és standard 
szövegek 

elhelyezése, 
mozgatása 

-szabad szövegek 
bevitele 

  

képminőség javító funkciók a 
vezérlői konzolon 

minimum elvárt 
funkciók: 

-automatikus 
képharmonizálás 

-automatikus 
sugárrekesz 
maszkolás 

-automatikus 
rácszaj elnyomás 

  

a biztonságos üzemeltetést 
támogató funkciók a vezérlői 
konzolon 

minimum elvárt 
funkciók: 

-wifi térerő 
kijelzése 
-detektor 

akkumulátorának 
töltöttségi állapot 

kijelzése 

  

jelszavas bejelentkezés a 
vezérlői konzolon 

Igen 

  

magyar nyelvű felhasználói 
felület 

Igen 

  

DICOM szolgáltatások 
Illesztés a meglévő PACS 
rendszerhez 

minimum: 
-DICOM  SEND 

-DICOM 
MODALITY 
WORKLIST 

-DICOM  PRINT 

  



Digitális felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés 
2.rész 

Mennyiség:  1  db 

Gyártó: 

Típus: 

ÁNTSZ vagy OAH regisztrációs szám: 

Minimum  műszaki előírás Elvárás 

 

Ajánlott paraméter 

Vizsgálószerkezet 

Dönthető vizsgálószerkezet Igen 

  

Felül csöves (OT) elrendezés Igen 

  

Dönthetőség +90  / -  40  fok 

  

Asztallap motorikus magasság 
állítása 

Igen 

  

Asztallap legalacsonyabb 
magassága padlótól mérve 

Max. 50 cm 

  

Asztallap hossza Min. 220 cm 

  

Asztallap szélessége min. 70 cm 

  

Asztallap motorikus 
keresztirányú mozgás 
tartománya 

Min. +/-17 cm 

  

Asztallap teherbírása Min. 250 kg 

  

Asztallap sugárszűrése Max.  0,75mm Al 
egyenértékű 

  

Az asztallap teljes felülete 
síkban van (nem íves) 

igen 

  

SID  legnagyobb értéke (fókusz 
— képfelvevő távolság) 

Min. 180 cm 

  

Motoros  SID  távolság beállítás 
(röntgencső fókusz és a 
képfelvevő távolsága) 

Igen  min 100  - 
180 cm 

tartományban 

  

Csőtartó állvány hosszirányú, 
motorikusan állítható mozgás 
tartománya 

Min. 160 cm 

   

Röntgencső motoros 
elforgatása 

min.  +/-  140  fok 

  

Távirányítású kompressziós 
tubus, vízszintes irányba 
elforgatható vagy levehető 

Igen 

  

ldb kompressziós szalag, 2db Igen 

  



paciens kapaszkodó az asztal 
két szélén, a pozíciójuk 
állítható 

   

Vezériés 

a vezérlő konzol gördíthető 
állványon helyezkedik el 

igen 

  

A  vezérlőkonzolba épített 
érintőképernyőről a generátor 
és képfeldolgozó rendszer 
paramétereinek kiválasztása 
lehetséges  (min. kV,  mA,  mAs, 
sec,  testtájékok) 

Igen
 

  

A  vizsgálóasztal mozgások 
vezérelhetők az asztalnál lévő 
konzolról is 

Igen 

  

Röntgencső burkolatában/vagy 
a helyiségben a pacienssel 
szemben elhelyezett kamera a 
paciens megfelelő 
pozicionáláshoz (az élőkép a 
vezérlő konzolba épített/ a 
vezérlő helyiségben lévő 
képernyőn jelenik meg) 

Igen
 

  

Szabadon elhelyezhető sugár 
lábkapcsoló (vizsgálóasztalnál 
vagy a vezérlőkonzolnál 
helyezhető el és külön 
lábkapcsoló szolgál az 
átvilágításra és a felvételezésre) 

Igen
 

_ 

 

Dinamikus  Flat  detektor 
Detektor  mérete Min. 42x 42 cm 

  

Technológia CsI 

  

Detektor  mátrix nagysága 
pixelben 

Min. 2700 x 2700 

  

Pixel  méret Max. 150 gm 

  

Kontrasztfelbontás a célzott 
felvételnél 

min. 16 bit 

  

A  detektor előtt elhelyezkedő, 
kivehető, oszcilláló 
multifokális finomrács 

min. 60  vonal/cm 

  

Monitorok 
2  db  monochrom  monitor TFT 
vagy  LCD  kijelzővel, 
1  db a vezérlőben és  1  db 
gördíthető állványon a 
vizsgálóban elhelyezve 

Igen 

  

Monitorok mérete Min. 19" 

  



Monitorok felbontása Min. 1280x1024 
pixel 

  

Monitorok fényereje Min. 1000  cd/m2 

  

Monitorok kontrasztaránya Min. 1000:1 

  

1  db színes adminisztrációs 
monitor a  páciens adatok és  a 
szöveges információ 
megjelenítéséhez  a  vezérlőben 
elhelyezve 

min. 23" 

  

Digitális feldolgozás 
Képmegjelenítés Min. 1024 x 1024 

mátrixban 

  

Képtároló kapacitása 
1024x1024  mátrixban 

Min. 50.000  kép 

  

folyamatos fényerő/kontraszt 
szabályozás (ablakolás) 

Igen 

  

Kép invertálása Igen 

  

Elkiemelés Igen 

  

Zajszűrés Igen 

  

Kép tükrözése, forgatása Igen 

  

Folyamatos képnagyítás Igen 

  

Irány markerek és szövegek 
felhelyezése 

Igen 

  

Multiformat  képmegjelenítés, 
min. 1:2, 2:2 

Igen 

  

Beépített  CD/  DVD, USB 
archiválás 

igen 

  

DICOM megfelelőség Igen 

  

DICOM funkciók: Legalább: 
—Dicom  Send 

—Dicom  Modality 
Worklist 

  

Röntgen  generátor 
Nagyfrekvenciás min. 100 kHz 

  

Névleges kimenő teljesítmény Min. 65 kW 

  

Felvételi csőfeszültség Legalább  40-150 
kV 

  

Maximális csőáram felvételnél Min. 650  mA 

  

Maximális mAs Min. 650  mAs 

  

Beépített  AEC Igen 

  

Testtáj szerinti programozás Igen 

  

Beírható anatómiai programok 
száma 

Min. 200 

  

Legrövidebb expozíciós idő max. 1 ms 

  

pulzatilis átvilágítási csőáram min. 0,5-10  mA 

  



Röntgencső 
Gyorsfordulatú Min. 8500 

fordulat/perc 

  

Feszültségtartomány 40  —  150 kV 

  

Kis fókusz mérete Max. 0,6  mm 

  

Nagy fókusz mérete Max. 1,2  mm 

   

Anód hőkapacitása Min. 400  kHU 

  

automatikus kollimálás,  LED 
világítás és célkereszt 

i gen
 

   

igen 

  

beépített  DAP Area (Dose 
Product)  dózismérő, a mért 
adatok automatikusan a 
DICOM kép fejlécébe kerülnek 
az expozíció és átvilágítás során 
kimenő valós felvételi 
paraméterek megjelenítése a 
vezérlői konzolon vagy az 
adminisztrációs monitoron. 
Legalább: 
-kV,  mAs és  DAP  által mért 
dózisérték 

igen 

  





HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐ DÉS 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 

Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  számlaszám:  

törzsszám:  képviseli: ) mint Vevő (továbbiakban 
Vevő) 

másrészrő l a  (székhely: , képv:  cégjegyzékszám: 

 adószám: • bankszámlaszám • ) mint Eladó (a továbbiakban: 

Eladó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.§ (1)  bek.) folytatott le  2018.  évben „Orvostechnikai eszközök 
beszerzése  (8  részben)" megnevezéssel. 

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás egészére 

vonatkozik. 

A  jelen Szerződés a Vevő, mint ajánlatkérő és az Eladó, mint a közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevője között jött létre. 

Vevő kijelenti, hogy a  2013.  évi V. tv.  8:1.5 (1)  bek.  7.  pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 

meghatározott jellemzőjű (műszaki specifikációjú), és összmennyiségű, a hatályos jogszabályoknak, 

szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban felhasználható orvosi eszközöket 

(továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen szerződés  es  a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok szerint. Eladó köteles továbbá a 

termékek elhelyezésére és üzemeltetésére szolgáló helyiség sugárvédelmi előírásoknak megfelelő 

átalakítására. 

2. A  teljesítendő termékek és mennyiségeik, azzal, hogy az egyéb műszaki követelményeket a 

közbeszerzési eljárás iratanyagának műszaki leírása tartalmazza: 

a) Digitalis  felvételi  röntgen  berendezés— 1 db 

b) Digitalis  felvételi/átvilágító  röntgen  berendezés —  1  db 

3. A  termék csak új, az eladást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Eladó feladata továbbá a 

terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése. 

A  terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban 

meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 

4.  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 

S. Eladó kijelenti, hogy az általa teljesítendő minden termék rendelkezik és a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges valamennyi 

jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetésszerűen használhatók. 

6.  Eladó kijelenti, hogy sem az ajánlat benyújtásakor, sem a jelen szerződés megkötésekor nincs olyan 

hatályos, vagy érvényes,  de  hatályba nem lépett magyar  ill.  közösségi kötelező érvényű előírás, 

amely bármely termék vagy annak részegysége (alkatrésze) későbbi felhasználását korlátozná vagy 

kizárná. 



7. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 

(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen szerződésben 

rögzített egyéb feladatok ellátása. 

8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor 

szerződésszerű,  ha  a teljesített termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak és minden olyan feltétellel rendelkeznek, amelyek 

lehetővé teszik a  human  egészségügyi ellátásban történő felhasználásukat. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett 

(a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség 

miatt) azonos, vagy jobb jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó a Vevő hozzájárulása 

alapján. Ez a szabály csak akkor alkalmazható,  ha  az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón 

kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor 

haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel, engedélyekkel, stb.), hogy a 

teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek a fenti követelményeknek. Felek 

megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik. Jelen rendelkezést a 

felek, mint a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontjában meghatározott esetkört (szerződésmódosulás) értik. 

10.Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (ide értve 

különösen a Kbt, fogalomhasználatával alvállalkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint.  A 

jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját 

magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos 

következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — amely magában foglal valamennyi, a felhívásban,  ill.  jelen 

szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 

az alábbiak szerint határozzák meg: 

 F+Áfa, azaz  forint+Áfa 

2. Az egyes termékek egységárát a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a termék ajánlatban és jelen szerződésben meghatározott 

ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás 

ellenértékét is (átalányár). Eladó a fentiekben ellenértékeken kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan 

további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp 

rendelkezik. 

4. A  teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes 

teljesítést a Vevő képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett hibákra).  A  fenti 

tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás és a kifizetések pénzneme 

magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 

7. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő egyrészt hazai támogatási forrásból (a  1286/2018.  (VI. 

25.)  Korm. határozat alapján) másrészt saját forrásból biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték 

kifizetése  ún.  szállítói finanszírozással nem érintett. 

8. Vevő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja: 

a)  1.  részteljesítés: 

A  termékek elhelyezésére és üzemeltetésére szolgáló helyiségen a termékek biztonságos, 

sugárvédelmi előírásoknak megfelelő üzemeltetéséhez szükséges átalakítások elvégzését 



követően kiállított teljesítésigazolás alapján Eladó a nettó vételár 20%-ának megfelelő 

összegrő l számlát állíthat ki. 

b) 2.  részteljesítés: 

A  termékek teljeskörű átadását és üzembehelyezését követően kiállított teljesítésigazolás 

alapján Eladó a nettó vételár 60%-ának megfelelő összegről számlát állíthat ki 

c) Végteljesítés 

A  helyiség és a termékeknek a 

• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről szóló  487/2015.  (XII.  30.)  Korm. rendelet 

• az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem 

munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének 

szabályairól szóló  21/2018.  (VII.  9.)  EMMI rendelet 

szerinti megfelelőségének igazolását valamit a működtetéshez szükséges további 

engedélyek és tanúsítások átadását követően követően kiállított teljesítésigazolás alapján 

Eladó a nettó vételár fennmaradó 20%-ának megfelelő összegről számlát állíthat ki. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a termékek elhelyezésére és üzemeltetésére szolgáló helyiségen 

az átalakítások elvégzése nem szükséges, Eladó  1  db számla kiállítására jogosult a termékek 

teljeskörű átadását és üzembehelyezését követően kiállított teljesítésigazolás alapján a nettó 

vételár teljes összegéről. 

Ebben az esetben a helyiségnek 

• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről szóló  487/2015.  (XII.  30.)  Korm. rendelet 

• az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri 

kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 

21/2018.  (VII.  9.)  EMMI rendelet 

szerinti megfelelőségét Eladónak az átvételi eljárás során igazolnia kell. 

9. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 

példányának a számlához való csatolásával - van lehetőség.  A  teljesítés igazolására Dr.  Horvath 

Szilárd, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója jogosult. 

10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéshez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás, az elszámolás, és a 

kifizetés pénzneme a magyar forint. 

11. Vevő a kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 

Eladó részére forintban  (HUF),  a Kbt.  135.  §  (1)  és  (5)-(6)  bekezdései, továbbá a Ptk.  6:130.  §  (1)-

(2)  bekezdései szerint, azaz Vevő fizetési határideje a számla kézhezvételét követő  30  nap. 

12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak, továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő 

általi kézhezvétele keletkeztet. 

13.Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155.5-ban  meghatározottak szerinti késedelmi kamat és 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

Eladó szolgáltatása: 

1. Eladó a teljesítés során köteles betartani a magyar és közösségi jogszabályokat, szabványokat, 

szakmai protokollokat  ill.  a gyártó/forgalmazó előírásait. 

2. Eladó a szerződés tárgyait a jelen szerződés szerinti cél vonatkozásában rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 



értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 

dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3. Amennyiben valamely eszköz adott helyen történő felhasználáshoz további hatósági engedélyre, 

bejelentésre van a szükség, annak beszerzése az Eladó kötelezettsége, Vevő a szükséges 

információk (gépészet, alaprajz) átadását szerződéskötést követő  8  napon belül vállalja. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti termékek teljesítése csak úgy történhet, hogy a 

termékeket — a folyamatos ellátás biztosítása érdekében - csak egymást követően lehet teljesíteni, 

azaz először az egyik berendezést kell teljesíteni (ide értve az átadást is), majd ezt követően 

kerülhet sor a másik gép (teljesítési határidőn belüli) teljesítésére. 

5. Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, tárolásra 

alkalmas (gyári) csomagolásban köteles teljesíteni. 

6. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084. Budapest, Aurora  utca 

22-28.) 

7. A  teljesítésnek ügy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 

megtörténjen: hétfőtől péntekig  7.00-19.00  óráig. 

8. Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközén köteles biztosítani a terméknek a teljesítés helyére 

történő fuvarozását.  A  fuvarozás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy 

a termék  ill.  csomagolása ne sérüljön, a jelen szerződésnek, a jogszabályoknak, szabványoknak 

mindenben megfeleljen.  A  lerakodás és a fenti teljesítési helyen az Eladó által meghatározott 

helyiségbe történő eljuttatása az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő 

személyi,  ill.  tárgyi feltételeket biztosítani. 

9. Eladó kötelessége továbbá: 

Jelenleg működő  röntgen  berendezések leszerelése és elszállítása 

A  berendezésekhez szükséges elektromos kapcsolószekrény átadása, szerelése. 

Helyiség sugárvédelmi engedélyének beszerzése, továbbá a helyiség átalakítása az esetlegesen szükséges 

sugárvédelmi előírásoknak a megfelelősége érdekében. 

Az Országos Atomenergia Hivatal berendezésekre vonatkozó mérési jegyzőkönyvének beszerzése az 

10. -Felek rögzítik, hogy az Eladó az alábbi értékelési részszempontokra az alábbi ajánlati elemeket rögzítette, 

melynek való megfelelés a teljesítés során—súlyos szerződésszegés terhe mellett — kötelező. 

Értékelési szempont Megajánlás 

Röntgencső függőleges motoros mozgása Röntgencső padlótól mért 

távolsága a legalsó helyzetben (Legkedvezőtlenebb:  40 cm, 

Legkedvezőbb: 25cm) 

   

Páciens asztal motorikus mozgástartománya  30 cm  felett (0-15cm) 

Bucky szerkezet hosszirányú mozgatása az asztallap alatt  30 cm  felett 

(0-15cm) 

 

A  kivehető detektor súlya akkumulátorával együtt (Legkedvezőtlenebb: 

4000  g, Legkedvezőbb:  2900g) 

 

Bucky-asz alban lévő detektor rendelkezik IP  56  vagy annál jobb 

besorolású védettséggel (Igen/nem) 

 

7.  Bucky-asztalban lévő detektor Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók 

száma  500  felett  (0-400) 

 



Előnézeti kép megjelenítésének ideje vezetéken (Legkedvezőtlenebb:  5 
mp, Legkedvezőbb:  2  mp) 

   

Asztallap teherbírása  200 kg  felett  (0-50 kg) 

Motoros távirányítású kompressziós tubus, vízszintes irányba 
elforgatható (Igen/Nem) 

 

Digitalis  Tomoszintézissel későbbiekben bővíthető (Igen/Nem) 

 

11.  Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

Vevő szolgáltatása 

1. Vevő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket Eladó 

részére biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely Eladó teljesítését 

elősegíti. 

2. Vevő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vételárat megfizetni. 

3. .Az elektromos betáplálás biztosítása az elektromos szekrényig. 

4. A  berendezések illesztése az Intézetben működő ORTechnology PACS rendszerhez 

A  teljesítás módja 

1. Folyamatos radiológiai rendelés biztosításához szükséges, hogy ütemezett legyen az átadás. Első 

ütemben az átvilágító berendezéseket kell átadni, a felvételi szoba berendezése csak ez után 

szerelhető le. 

2. Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 

elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

3. Felek az átvétel során ellenőrzik a teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor sikeres,  ha 

az adott termék valamennyi funkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös feltételét képezik. 

4. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékkel kapcsolatos valamennyi releváns dokumentumot, 

különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

5. Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-, és 

hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn belül, figyelemmel a fenti 

teljesítési szabályokra 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186. 5 (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi kötbér alapja 

késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett 

termékre vonatkozó nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1  %-a.  A 15  napot meghaladó bármely 

késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási 

kötbér fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.§ (1)  bek. alapján,  ha  olyan okból, 

amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a meghiúsulással érintett termék(ek) 

nettó vételárának  15%-a. 

3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás kézhezvételét 

követő  3  napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott — kimentést nem tesz, 



akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető  es  ezzel beszámíthatóvá válik, a 

Kbt.  135.5 (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő  karat. 

5. Eladót kellékszavatosság terheli. 

6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill,  elvégzett munka 

vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított  24  hónap általános jótállást vállal. Eladó 

jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 

követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  (ha  arról az Eladó a Vevőt a teljesítéskor, 

írásban teljes körűen tájékoztatta) 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

- elemi csapás, 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  (ha  arról az Eladó Vevőt a teljesítéskor, írásban teljes körűen 

tájékoztatta) 

miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétő l számított  3  munkanapon belül köteles a 

jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  15  nap - 

cserekészülék biztosítása esetén  30  nap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz eleget, a 

Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni és ennek költségét az Eladóval 

szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett beavatkozásokra a jótállási 

kötelezettsége szerinti mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha  igazolja, hogy a beavatkozás 

szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező hibát ez okozta. 

9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag, mely a 

nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésbő l a Vevőre,  ill.  harmadik 

személyre háramlik. Amennyiben harmadik személy a Vevővel szemben érvényesít igényt, Eladó 

köteles a Vevőt ez alól mentesíteni,  ill.  olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti 

kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részéről az igény teljesítésére vonatkozó felhívás 

kézhezvételének napját követő  5  munkanap azzal, hogy a kárkamatfizetési szabályok a károsodás 

bekövetkezésétő l alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per  indul, akkor 

az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek hiányában minden 

olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő pernyertességét elősegíti. Vevő 

részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont megfelelően irányadó. 

11.Fenti szabályok a személyiségi jogi sérelemre is megfelelően irányadóak. 

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

1. Jelen szerződést a teljesítésig kötik.  A  szerződés idő előtti megszűnésére a Ptk. tulajdonátruházó 

szerződések rendelkezései az irányadók. 

2. A  teljesítés időpontja az adott termék átvételének időpontja. Ez a tulajdonszerzés időpontja is. 

3. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy a 

termékek hol találhatóak. 

4. Eladó teljesítési határideje (adásvétel): a szerződés hatálybalépésétől számított  120  naptári nap. 

5. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 

6, A  sérelmet szenvedett fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik fél súlyos 

szerződésszegést követ el, különösen 

a. amennyiben Vevő 

1.  a szerződésszerű termékeket alapos ok nélkül nem veszi át. 



2.  az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan 

további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott 
magatartást tanúsítja, vagy mulasztást követ el. 

2. késedelmi kötbérmaximumot eléri, 

3. adószámát törlik, 

4. bármilyen a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi vagy egyéb feltételt elveszti, 

5. az általa teljesítendő bármely termék elveszíti a magyarországi  human 

egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges bármely 

feltételét és legkésőbb ezzel egyidőben Eladó nem tud más, jelen 

szerződésnek megfelelő termékkel teljesíteni, 

6. jogerősen felszámolási eljárás indul ellene, vagy végelszámolás iránti 

kérelmet nyújt be, vagy más módon a cégjegyzékből való törlésre 
irányuló eljárás indul Eladó ellen. 

7. a tevékenysége ellátásához szükséges bármely engedélyét, feltételt 

elveszíti, 

8. tevékenységével, mulasztásával, vagy az általa szolgáltatott áruval 

harmadik személynek kár okoz, ide értve különösen az 

egészségromlást és a halált is, 

9. jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagy 
körülmény bekövetkezik. 

7.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

8.  Vevő köteles a szerződést felmondani — adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez 

szükséges termékek beszerzéséről gondoskodni tudjon -  ha 

a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 

feltétel. 

b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott 
feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 



9  Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő 

határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a 

felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

10.Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére 

jogosult. 

11.Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő 

problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

12.  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  és a fax 

formáját is) 

13.Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan 

Vevő részéről: 

Név, beosztás.  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  

Jognyilatkozat korlátozása:  

Név, beosztás: 

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Eladó részéről: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 

Jognyilatkozat korlátozása: 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 

Jognyilatkozat korlátozása: 

14. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül a Kbt.  141.§ (4)  bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

15. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az Eladót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

16.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik. 

Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 

kapcsolatban a tudomásukra jut. 

17.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar és közösségi 

szabályozók alapján. 

18. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegésébő l eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 



19. Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

20. Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 

dokumentum az üzleti titok körébő l kizár. 

21. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek 

tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 

valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 

vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 

esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,  ha  a 

szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstő l való elálláshoz, kártérítés 

követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 
22.Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a 

Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha  bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve  ha  ezzel a Vevőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésbő l vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a Vevőnek 

felróhatóan következett be). 

23.Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az 

egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésbő l eredő jogvitájuk tekintetében kikötik a 

Vevő székhelye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

24.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 

lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 

ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

25.Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)—kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

26. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5  munkanapon 

belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a 

Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

28.Jelen szerződés elválaszthatatlan része képezi — fizikailag csatolva - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések  es  döntéselőkészítő anyagok. 



29.  Felek rögzítik, hogy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Budapest, 2018.  

  

    

Vevő Eladó 

pénzügyi ellenjegyző:  
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