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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottsága 

ELŐ TERJESZTÉS 
Z .  sz. napirend 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2021.  július  124  rendkívüli bizottsági ülésére 

Tárgy: Javaslat az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan mateelszerelések beszerzése öt 
részben" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Dr. Koroknai  Andras  főigazgató, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
Készítette: dr. Mészáros Zsolt referens, Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési  es  Pályázatkezelő 

Iroda 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges, valamint név szerinti szavazás szükséges. 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás 
2. sz. melléklet: Szerződéstervezet 
3. sz. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 
4. sz. melléklet: (átdolgozott) műszaki leírás 
5. sz. melléklet: műtőfelszerelések ártáblázat 
6. sz. melléklet: Becsült érték táblázat 
7. sz. melléklet: Bíráló bizottság dokumentumai 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségügyi  es  egyéb 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, kulturált körülmények 
közötti betegellátás biztosítását; kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ellátás folyamatos fejlesztésére 
mind a kerületiek egészségbiztonságát, mind az itt tevékenykedő egészségügyi dolgozók 
munkakörülményeit illetően. 
Az Egészséges  Budapest  Program (továbbiakban: EBP) megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról 
szóló  1041/2020. (11.17.)  Korm. határozatban megfogalmazottak szerint a Kormány folytatja a fővárosi 
kerületi önkormányzatok, valamint  Budapest  Főváros Önkormányzatának egészségügyi alapellátási  es 
járóbeteg-szakellátási fejlesztésének támogatását. Ennek keretében  461.950.000 Ft  támogatást nyújt 
orvosieszköz-fejlesztésre  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére.  A  támogatás 
felhasználására — az előzetes piacfelmérés alapján készült értékbecslések alapján előreláthatólag -  5 
közbeszerzési eljárásban kerülhet sor. Az egyes közbeszerzési eljárások önálló előterjesztésekben kerülnek 
döntéshozatalra.  A  képviselő-testület  2021.  május  06-i  döntésével négy közbeszerzési eljárás (a Kbt. 
Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel 
biztosításával) került előterjesztésre, amelyekre az előzetes számítások szerint a költségvetési fedezet 
biztosított.  A  négy eljárás alapbeszerzésének becsült bruttó értéke összesen:  445.953.221. Ft. 
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan műtőfelszerelések beszerzése  2  részben" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a  2.  részre nem került ajánlat benyújtásra, ezért az eljárás  2,  része a Kbt.  75. §(l) 
bekezdés a) pontja alapján eredménytelen lett. 
A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) átdolgozta „az Egészséges 
Budapestért Programhoz kapcsolódóan műtőfelszerelések beszerzése  2  részben" tárgyú közbeszerzési 
eljárás  2.  részéhez kapcsolódó dokumentáció részét képező műszaki dokumentációt oly módon, hogy a 
közbeszerzési eljárás ezen  2.  része önállóan kerülhessen kiírásra  5  részben. 

Az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képező ajánlati felhívás szerint az eljárás  5  részben, részajánlat-tétel 
lehetőségével kerül lebonyolításra a becsült értékek az alábbiak szerint kerültek megállapításra: 

2021 Jot 09. its. 





L rész: 10  db Rectoscop nettó  3 613 000  ,-  Ft  + AFA bruttó  4 588 510 ,-Ft 
2. rész 1  db  Kauter nettó  3 581 450  ,-  Ft  + ÁFA bruttó  4 548 442 ,-Ft 
3. rész I  db Boka-kar  index  mérő nettó  1 651 094 ‚-Ft  + ÁFA bruttó  2 096 889 ,-Ft 
4. rész 1  db Rádiófrekvenciás vágó nettó 1 223 200  ,-  Ft  + ÁFA bruttó  1 553 464 ,-Ft 
5. rész 10  db Sterilizáló doboz nettó  2 223 500  ,-  Ft  + AFA bruttó  2 823 845 ,-Ft 

Értékelési szempont: legjobb ár. Ár:  12 292 244  Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

Az előterjesztés  1-6.  számú mellékleteit képezik a megindításra javasolt közbeszerzési eljárás átdolgozott 
dokumentumtervezetei. Az előterjesztés  7.  számú mellékletei a Bíráló Bizottság szavazását tartalmazó 
dokumentumok, melyek szerint a Bíráló Bizottság  2021.  július  06-i  ülésén megszavazta a Kbt. Második 
Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (a Kbt.  81.  § (I) bekezdése szerinti eljárás) 
alkalmazását, az eljárást megindító felhívás, is a közbeszerzési dokumentumok tervezetét, és elfogadásra 
javasolják azokat a döntéshozónak. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény alapján, közbeszerzési értékhatár meghaladása miatt 
közbeszerzési eljárás kiírására van szükség, aminek tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 
Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan a műtőfelszerelesek beszerzése javítja a kerület 
lakosságának egészségügyi ellátása minőségét. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, az "Egészséges Budapestén Programhoz kapcsolódóan műtőfelszerelések beszerzése öt 
részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítása.  A  fedezet a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önk. rendelet 
5.2  mellékletében a  22012  cím,  6.  Beruházások kiemelt előirányzat soron összesen bruttó  461 950 000 Ft 
összegben rendelkezésre áll. Ennek keretében az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan 
in ütölelszerelések beszerzése öt részben" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával az önkormányzat 
bruttó  15 611 150,-Ft  összegben vállal kötelezettséget. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet  '7. 
melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi 
ügy. 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény (Kbt.) Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás. 

1041/2020. (11.17.) Kenn.  határozat az Egészséges  Budapest  Program (továbbiakban: EBP) 
megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról. 

Fentiek alapján kérem a T. Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztésben ismertetett okok 
miatt az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön az "Egészséges Budapestért Programhoz 
kapcsolódóan műtőfelszerelések beszerzése öt részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő 
értékű  81.  §  (1)  bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás újbóli megindításáról. 
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határozati javaslat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési is Pénzügyi Bizottság 

...../2021.  (  számú határozata 

Az ,,Egészséges Budapestén Programhoz kapcsolódóan miefelszerelések beszerzése öt részben "tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

1. megindítja az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan mülőfelszerelések beszerzése Öt 
részben " tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
szerinti tartalommal; 

2. felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívás is a közbeszerzési dokumentáció felhasználásával 
intézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról, és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
szerinti határidők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. július  20. 

A  döntés végrehajtásit végző 

Budapest, 2021.  július  06. 

szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 
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KÉSZITETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KÖZBESZERZÉSI ÉS PÁLYÁZATKEZELŐ  IRODA 

LEÍRTA:  DR.  MÉSZÁROS ZSOLT ‚E RENS, GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KÖZBESZERZÉSI  ES 

PÁLYÁZATKEZELŐ IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL  /  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 04Ut2& 

JOGI KONTROLL: (,YJL,-

 

LLENÖRIZTE: 

7)  

tiOEL---

 

Dr. YöM 
.ÄLJEdYZő 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JóVÁBAGYTA: 

1  / 
/  

S.  -h  • 
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DR.  NköiÖS SZILVIA SÄTLY BALÁZS 

JEGYZŐT LYEfTESiTŐ ALJEGYZÖ A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTISÁG ELNÖKE 
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,a) a Kbt.  21.  §  (5)  bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az 
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK02138 

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

Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés e) pont, 

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

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

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

Jelen eljárás  12 292 244 Ft 

trész: nettó  3 613 000 Ft 
2.rész: nettó  3 581 450 Ft 
3. rész: nettó  1 651 094 Ft 
4. rész: nettó  1 223 200 Ft 
5. rész: nettó  2 223 500 Ft 

e) annak megjelölése, hogy a kérdem 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:  2021._._. 

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: - 
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1.2)  Közös közbeszerzés  

E  A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

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

A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I I 

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

Ajánlatit/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

L szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám:  2 

AK03549 

Postai cím: Baross utca  63-67. 

Város:  Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 
1082 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy  Stein  Karolina Telefon: 

E-mail:  kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu Fax: +36  I  700 4515 

Internetcím(ek) 

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

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

1.3)  Kommunikáció 

X  A  közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: (URL) 

http://ekr.gov.hu 

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

További információ a következő címen szerezhető be 



11.1.1)  Elnevezés: Mütöfelszerelések beszerzése EBP II Hivatkozási szám:  2 

11.1.2) F6  CPV-kód: 
33160000-9  -  Milan  technikák 

Kiegészítő CPV-köd:  1,2  3( H  IE 

11.1.3) A  szerz6dis  dens 0  Építési beruházás X Árubeszerzés  0  Szolgáltatásmegrendelés 

X a fent említett cím 

másik cím: (adjon meg másik  dine') 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

elektronikusan:  (Oa) 
0  a fent említett címre 
0  a kővetkező címre: (adjon meg másik eke) 

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

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

o Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy 
helyi részlegeik 
0  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

X Regionális vagy helyi hatóság 

0  Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
o Közjogi intézmény 
o Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 

0Egyéb típus: 

1.5) F6  tevékenység 

X Általános közszolgáltatások 
0  Honvédelem 
0  Közrend és biztonság 
0  Környezetvédelem 
0  Ga7,1asági is pénzügyek 
0  Egészségügy 

o Lakásszolgáltatás  es  közösségi rekreáció 
0  Szociális védelem 
0  Szabadidő, tulles6s vallás 
0  Oktatás 
0  Egyéb tevékenység: 

IL  szakasz: Tárgy 

1L1) A  beszerzés mennyisége 

vrt, 



11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Mütöfelszerelések beszerzése EBP II 

11.1.5)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Era  áfa nélkül:  Pénznem:  HUF 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében  a  szerződéseknek  a 
keretrnegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre vonatkozó információk 

A  beszerzés részekből áll  x  igen Onem 

Ajánlatok  x  valamennyi részre  0  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ]  0  csak 
egy részre nyújthatók be 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

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

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés: Rectoscop beszerzés Rész száma:  2 

1. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  '33168100-6  - Endoszkópok 

 

Kiegészítő CPV-kód:  1' 2  [ ][][  j[] 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: I  HU  110 

A  teljesítés fő helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084 Budapest,  Auróra utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

Tárgyi eljárás  1.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
-10  db rectoscop 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A  teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló  4/2009.  (III. 
17.)  EüM rendelet határozza meg. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 



Az alábbiakban megadott szempontok: Igen 
Är:  Nettó ajánlati  är  összesen  (HUT) 

U.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
Etta  áfa nélkül: Pénznem:  HUF 

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

11.2.7) A  szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  [60  ] 

vagy Kezdés: (-) / Befejezés: (-) 
A  szerződés meghosszabbítható  0  igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 
ismertetése: 

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [ ]  

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát. 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó Információk 

Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opelókra vonatkozó Információ 

Opciók  0  igen X nem Opeiók 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  0 
igen X nem 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:---

 

11.2.14)  További információ: 
A 11.2.7)  pontban meghatározott  60  munkánapban kifejezett időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári 
napot art. 

Értékelési szempont: legalacsonyabb  fir 

11.2)  Meghatározás' 



11.2.1)  Elnevezés:  2 

Kauter  beszerzés 

Rész száma•  2 

2 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  '33161000-6  - Elektrosebészeti egység 

 

Kiegészítő CPV-kód:  1' 2  [ [[  JE  J[] 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: 'HU  110 

A  teljesítés fő helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozwa Egészségügyi Központ 

1084 Budapest,  Auróra utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

A  tárgyi eljárás  2.  rész során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
-1db kauter 

A  megajánlott tennék csak új,  a  szállítást megelőzően sehol nem használt 
ajánlattevő feladata továbbá  a  terméknek  a  teljesítés helyére való leszállítása 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie  a  közbeszerzési dokumentumok 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A  teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről 
17.)  EüM rendelet határozza meg. 

eszköz lehet. Nyertes 
es  üzembe helyezése. 

részét képező műszaki 

szóló  4/2009. (III. 

 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok: Igen 

Ár Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Ertel(  áfa nélkül:  Pénznem:  HUF 

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

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmegállapodás vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  [60] 

vagy Kezdés: (-) / Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható  0  igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 
ismertetése: 

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett  minimum:  [ ] / Maximális szám:  2  [ ] 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

Az  ajánlatkérő nem kívánja korlátozni  a  részvételre jelentkezők számát. 



11.2.10)  Változatokra vonatkozó Információk 

Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  0  igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

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

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó Információk 
A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  0 
igen X nem 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:---

 

11.2.14)  További információ: 
A 11.2.7)  pontban meghatározott  60  munkanapos időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári napot ért. 
Är:  Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

Értékelési szempont: legalacsonyabb  är 

11.2) Meghatfirozás 

11.2.1)  Elnevezés:  2 

Boka-kar index mérő beszerzés 

Rész száma:  2 

3. 

112.2)  További CPV-kód(ok):  2 

!IS  CPV-kód: I  33123100-9  - Vérnyonuismérők 

ICiegészitő CPV-kód:  102  E ][  n n 

11.2.3) A  teljesités helye: 

 

NUTS-kód:  'HU  110 
A  teljesítés  fó  helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084 Budapest, Aurora  utca  22-28. 

H.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

Tárgyi eljárás  3.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
-1  db boka-kar index mérő 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A  teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló  4/2009.  (M. 
173  E0M rendelet határozza meg. 

11.2.5)  Értikelés1 szempontok 

fllíľitt-

 



Az  alábbiakban megadott szempontok: Igen 

Ár: Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Era  áfa nélkül:  Pénznem:  HUF 

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

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmegállapodás vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  [60] 

vagy Kezdés: (-) / Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható  0  igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 
ismertetése: 

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett  minimum:  [ ] / Maximális szám:  2  [ ]  

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó  objektiv  szempontok: 

Az  ajánlatkérő nem kívánja korlátozni  a  részvételre jelentkezők számát. 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  0  igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

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

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:---

 

I1.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  60  munkanapban kifejezett időtartam alatt Ajánlatkérő  60  naptári 
napot ért. 

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 



11.2)  Meghatározás' 

11.2.1)  Elnevezés:  2 

Rádiófrekvenciás vágó beszerzés 

Rész száma:  2 

4. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód:  '33161000-6  - Elektrosebészeti eavség 

 

Kiegészítő C? V-kód:  1' 2  [1[  ][ HE 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: I  HU  110 

A  teljesítés  lb  helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084 Budapest, Aurora  utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

Tárgyi eljárás  4.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
-I db rádiófrekvenciás vágó 

A  megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A  teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló  4/2009.  (III. 
17.)  EiiM rendelet határozza meg. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen 

Ár: Nettó ajánlati ár összesen  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

End(  áfa nélkül:  Pénznem:  HUF 

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

11.2.7) A  szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  [60] 

vagy Kezdés: (-) / Befejezés: (-) 

A  szerződés meghosszabbítható  0  igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 
ismertetése: 

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  E E 

12 



A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát. 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  0  igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

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

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt  száma vagy hivatkozási száma:---

 

11.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  60  munkanapokban kifejezett időtartam alatt Ajánlatkérő  60 
naptári napot ért. 

Értékelési szempont: legalacsonyabb  är 

11.2)  Meghatározás 

11.2.1)  Elnevezés:  2 

Sterilizáló doboz beszerzés 

Rész száma:  2 

5. 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

Fő CPV-kód: '  33191100-6  - Sterilizálóberendezés 

Kiegészítő CPV-kód:  1,2  [ ][ ][ ][ ] 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-köd:  'HU  110 

A  teljesítés fő helyszíne: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

1084 Budapest, Aurora  utca  22-28. 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

Tárgyi eljárás  5.  részében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 
-10  db sterilizáló doboz 



—A  megajánlott termék csak új,  a  szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes 
ajánlattevő feladata továbbá  a  terméknek  a  teljesítés helyére való lenállitása. 
A  megajánlott terméknek meg kell felelnie  a  közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leirásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak. 
A  teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló  4/2009. (III. 
17.)  EüM rendelet határozza meg. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbiakban megadott szempontok: Igen 

Är:  Nettó ajánlati  är  összesen  (HUF) 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték  Ha  nélkül: Pénznem:  HUF 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsül' maximális 
összértéke tétel teljes időtariamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmegillapodis vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  [60] 

vagy Kezdés: e / Befejezés: (-) 

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

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

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett  minimum:  [ ] / Maximális szám:  2  1 1 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó  objektiv  szempontok: 

Az  ajánlatkérő nem kívánja korlatozni  a  részvételre jelentkezők számát. 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó Információk 

Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó Információ 

Opciók  O  igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ  at  elektronikus katalógusokról 

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

11.2.13)  Európal tudós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:---

 

K 



11.2.14)  További információ: 

A 11.2.7)  pontban meghatározott  60  munkanapokban kifejezett időtartam alatt Ajánlatkérő  60 
naptári napot ért. 

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár 

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

111.1)  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 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (továbbiakban  AV), es  nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt.  62.  §  (D-(2)  bekezdésben 
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az  AK  köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az 
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 
A  Kbt.  74.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján az  AK-nek Ici kell zámia az eljárásból azt az AT-t,  AV-

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. 

Az igazolási módok felsorolása  es  rövid leírása: 

AT-nek ajánlatában a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet II. Fejezet  2-7.§-ának megfelelően, az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a Kbt.  62.  §  (I)-(2)  bekezdésének hatálya alá. 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap 
kitöltésével szükséges benyújtani. 
A  kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 
69.  §  (4)-(6)  bekezdésében foglaltak szerint: 
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet III. Fejezet  8. 
§-ban  meghatározottak szerint kell benyújtania. 
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet III. 
Fejezet  10. §-ban  foglaltak szerint kell benyújtania. 

AV  és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):  A 321/ 
2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  15.  § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.  A  Kbt.  62. 
§  (1)  bekezdés a),  b),  e),  h), j), 1), es n)  pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok 
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. 

Az AT ajánlatában a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található 
nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.  62.  § 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  A  kizáró okok fenn nem  la*  igazoló 
dokumentumok a Kbt.  41/A  § alapján egyszerü másolatban is ben  if  thatók.  A  4Jr  áró  okok 



vonatkozásában a Kbt.  62.  §,  64.  §, a Kbt.  69.  §  (11a)  bekezdése, valamint a  321/2015. (X.30.) 
Korn.  rendelet  1.  §  (7)  bekezdése is irányadó.  A  megkövetelt igazolási mód részletesen a 
Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.  65.  §  (1)  bekezdés  c)  pont): 
AK  nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen 
eljárásban. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: - 

111.1.2)  Gazdasági is pénzügyi alkalmasság 

0-A-közbeszerzési-dolarmentrieiéban-megadett-itiválasztási-szempentek 

A-kividasztási-szempontek-felsorelása-és-rövid-ismertetésee 

Az-alkalmasság-litifSktiMiCovetelménye2 

111.13)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

[1] A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása  es  rövid ismertetése: 

Valamennyi rész tekintetében: 

A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles előzetes 
igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány 
IV.  része a pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

Az ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevö(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.  65.  §  (6)-(7), (9)  és  (11)  bekezdéseire, a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdésére. 
A  Kbt.  65.  §  (6)  szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 

Valamennyi rész tekintetében: 
M.1.  Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korrn. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónap) befejezett,  de 
legfeljebb  6 even (72  hónap) belül megkezdett,  (1.  rész tekintetében: rectoscop,  2.  rész 
tekintetében: kauter,  3.  rész tekintetében: boka-kar index mérő,  4,  rész tekintetében: 
rádiófrekvenciás vágó,  5.  rész tekintetében: sterilizáló doboz) legjelentösebb befejezett, a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait a  Kr. 22.  §  (1)  bek. 
meghatározott formában  es 22.  §  (2)  bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. 
A  referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének 
ki kell derülnie. 
A  referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás minimális tartalmi elemei: 
- szerződést kötő másik fél neve 
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám) 
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)  



- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal) 
- a szerződés mennyisége (L rész,  5.  rész) (értéke  (2.  rész,  3.  rész,  4.  rész) 
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés), 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak  es  a szerződésnek megfelelően történt. 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek 
teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított  3 even (36  hónapon) belülre esnek  es 
a teljesítés a felhívás feladásától visszafelé legfeljebb  6 even (72  hónapon) belül kerültek 
megkezdésre.  A Kr. 21/A.  § irányadó. 

Valamennyi rész tekintetében: 
M.2.  a  321/2015. (X.30)  Korm. rendelet  21.  §  (1)  bekezdés  i)  pontja alapján AT-nek (közös AT-
nek) esatolnia szükséges a megajánlott termékek tekintetében a 4/2009.(I1I.  17.)  EÜM rendeletben 
előírt minőségi, megfelelőségi  CE  tanúsítvány másolatát vagy bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált tanúsító szervezettől származó ezzel egyenértékű értékelési tanúsítvány(ok) egyszerű 
másolati példányát. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.  140.  §  (9)  bekezdése is irányadó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye):  2 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: 

M.1.  az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) befejezett,  de 
legfeljebb  6  éven  (72  hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően 
teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában 

. rész tekintetében: a leszállított rectoscop(ok) mennyisége összesen nem éri el a  7  db-ot. 

2. rész tekintetében: a leszállított kauter(ek) értéke összesen nem éri el a nettó  2 500 000  Ft-ot. 

3. rész tekintetében: a leszállított boka-kar index mérő(k) értéke összesen nem éri el a nettó  1 200 
000  Ft-ot. 

4. rész tekintetében: a leszállított rádiófrekvenciás vágó(k) értéke összesen nem éri el a nettó  800 
000  Ft-ot. 

5. rész tekintetében: a leszállított sterilizáló doboz(ok) mennyisége összesen nem éri el a? db-ot. 

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

M12:  Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben 
nem rendelkezik a megajánlott áruk mindegyike vonatkozásában a forgalmazáshoz szükséges 
4/2009 (111.17.)  EüM rendeletben előírt minőségi, megfelelőségi  CE  tanúsítvánnyal, vagy bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

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

E.  A  szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

111.2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek  2 



III.2.1) Meghatározott szakinán (képzettségre) vonatkozó Információk (csak szolgáltatási 
szerződések esetében) 

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

A  vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

111.2.2) A  szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Valamennyi rész tekintetében: 

Késedelmi kötbér: Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles  a Pik. 6:186.  §  (1)  bek. alapján, 
ha  olyan okból, amiért felelős,  a  szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A 
késedelmi kötbér alapja  a  késedelem minden naptári napja  titan  (minden megkezdett naptári napra) 
a  jelen szerződésben meghatározott teljes  nett()  vételár, mértéke  a  kötbéralap  1%-a. Az 15  napot 
meghaladó bármely késedelem esetén Vevő jogosult  a  szerződést felmondani, mely okán Eladó  a 
meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. 

Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles  a  Ptk.  6:186.  §  (1)  bek. 
alapján,  ha  olyan okból, amiért felelős,  a  szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér  a  teljes nettó 
vételár  15%-a. 

Fizetési feltételek 

AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés  is a  kifizetések pénzneme  HUF.  A  szerződés 
pénzügyi fedezetét  AK  hazai támogatásból  es  saját forrásból biztosítja. Vevő  a  kiállított számla 
szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg Eladó részére forintban 
(HUF),  a  Kbt.  135.  §  (I)  és  (6)  bekezdései, továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdései szerint, azaz 
Vevő fizetési határideje  a  számla kézhezvételét követő  30 nap.. 

A  fentiekről bővebben  a  szerzierv. tartalmaz rendelkezéseket. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közremüködö személyekkel kapcsolatos információ 

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

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.I.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 

D Gyorsított eljárás 

C) Meghívásos eljárás 

Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

o Tárgyalásos eljárás 

13  Gyorsított eljárás: 

Indokolás: 

o Versenypárbeszéd 



Q Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

E  A  hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

0  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

0  Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ ] 

E  A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

H A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

KeTetmegállapodás esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

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

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

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

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

H  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra  (CPA)  vonatkozó információk 

A  szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen  0  nem 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel  2 

A  hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [1Ľ  ][  IF  ]/S  [1Ľ  ][ ]-[ ][  1[I[  ][  IF IF  ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:  2021.  Helyi idő: (ció:pp) 

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

Dátum: 

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: (nn/hh/éééé) 

2,1 



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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Datum:  (nnlhhaW). Helyi idő: (óEpp) Hely: www.ekr.gov.hu 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  A  Kbt.  68.  §, valamint a  424/2017.  (XII.  19.) 
Korm. rendelet  15. §-ban  foglaltak szerint. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VIA) A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó Információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű ') igen X  nein 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

V1.2)  Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D  A  megrendelés elektronikus úton történik 

O  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

13 A &gas  elektronikus úton történik 

V1.3)  További információk: 

Valamennyi rész tekintetében: 
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. 
2. Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind 

közös ajánlattevők vonatkozásában. 
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban  és a Kbt. 4I/A. §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint 

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

4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján a  KD-ban  részletezettek szerint. 
5. AK  helyszíni bejárást is konzultációt nem tart. 
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott ürlapokon, 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. 

7. 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). 

8. Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően. 
9. Ajánlati kötöttség:  1  hónap =  30  nap. 
10.FAKSZ: Támis  Norbert (00109), 
11.AK nett  alkaLmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 
12.AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit  (WI., M/2.)  valamennyi rész tekintetében a 

minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
13.AK  a többváltozatú  (alternativ)  ajánlattételt kizárja. 



14.A  jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában  a  közbeszerzésről 
szóló 2015.évi  a  CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

15.Az  ajánlathoz minden részajánlat esetében csatolni kell  a  kitöltött, beárazott ártáblázatot 
szerkeszthető  xis.  és cégszerűen aláírt pdf. formátumban.  (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.) AT-nek az értékelési szempontokra tett 
megajánlásait pozitív egész számmal kell megadnia. 

16.Ajánlatkérő felhívja  a  figyelmet, hogy  a  közbeszerzési dokumentumokban kiadott Műszaki 
specifikációban határozta meg az eszközökkel szemben elvárt minimumkövetelményeket. 
Az  Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként kötelező benyújtaniuk cégszerűen aláírtan  a 
minimumkövetelmények tekintetében  a  kitöltött specifikációt úgy, hogy abból  a minimum 
követelmények alátámasztása  is  minden kétséget kizáróan megállapítható legyen. 
Valamennyi rész tekintetében  a  specifikációban kért beazonosításhoz szükséges 
paramétereket  is  meg kell adnia AT-nek (Gyártó, Típus/termék megnevezése/termék 
azonosítója, Hivatalos szerviz partnere). 

17. Ha a  megajánlott eszközök nem felelnek meg bármelyik elvárt  minimum  feltételnek, az az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 

18.A  Nyertes AT-nek  a  szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell  ISO 9001  vagy 
egyenértékű minősítéssel az orvostechnológiai eszközök forgalmazására az elnyert rész 
vonatkozásában. 

19. Nyertes AT-nek  a  szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az elnyert rész 
tekintetében  a  megajánlott eszköz vonatkozásában az orvostechnikai eszközökről szóló 
rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. 

20. Az  ajánlatba csatolandó  a  megajánlott termékek műszaki paramétereit alátámasztó részletes 
műszaki leírása vagy bármely más, hitelt érdemlő dokumentum (pl.: gyártó által aláírt 
nyilatkozat, prospektus) olyan részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérői előírásoknak 
(paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja. 

21. AT-nek tehát valamennyi rész vonatkozásában csatolnia kell ajánlatához az ártáblázatot,  a 
kitöltött specifikációt, és  a  megajánlások alátámasztásaként benyújtott dokumentumokat. 

22. A 2., 3.  és  4.  részek vonatkozásában: amennyiben  a  referenciákban megadott deviza nem 
HUF  úgy annak átszámítását  AK  fogja elvégezni  a  teljesítés befejezésének napján (vagy  ha 
azon  a  napon nem  volt  MNB árfolyam, akkor az azt követő első munkanapon) az adott 
devizanemre érvényes MNB középárfolyamon. 

23. AT-nek nyilatkoznia kell ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában arról 
(részajánlattétel esetében részenként), hogy megismerte  AK  klímastratégiáját, illetve 
klímavédelmi intézkedési tervet, amelyet  AK a  KD-ban  rendelkezésre bocsát. 

24. Az  ajánlathozrészenként külön-külön csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró 
és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult szemely(ek) 
aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy  a  Ctv.  9. §-a  szerinti aláírási mintát egyszerű 
másolatban. 

25. Értékelés: legalacsonyabb ár valamennyi rész tekintetében. Indoklás: Ajánlatkérő 
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi  is  műszaki követelményeknek 
megfelelő áru felel meg, és  a  gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott 
esetben további minőségi jellemzők nem, csak  a  legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.  A 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen meghatározta 
a  közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket. 

  

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Y f T 
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V1.4.1) A  jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó  u. 5. 

Város:  Budapest Postai ininyitószám: 
1026 

Ország: Magyarország 

E-mail:  dontobizottsag®Ict.hu Telefon:  +36 18828592 

Intemetcím: (URL) Fax: +36 18828593 

V1.4.2) A  békéltetési eljárást lebonyolító szerv  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcim: (URL) Fax: 

V1.4.3)  Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos infonnició: 

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

V1.4.4) A  jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó Információ a kővetkező szervtől 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntöbizottság 

Postai  elm:  Riadó  u. 5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám: 
1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: Telefon:  +36 18828592 

Internetcim: (URL) Fax: +36 18828593 

V1.5)  E hirdetmény feladásának  &Mums:  (nn/hh/ééü) 

At  európai  toes  is mást alkalmazarklójog eketainaktorténti megMelee Mr:mesa a z  egTemlaskiró 
felelőssége. 

I ezükség surinti számban isméte#e meg 

2-3 



2 adott esetben 

4  ha  az információ ismert 

20  a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21  a súlyszám helyett ajelentőség is megadható;  ha  az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem 
alkalmazzák 

.2-
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
RÉSZ 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67.,  adószám:  15735715-2-42,  számlaszám: 
11784009-15508009,  törzsszám:  735715  képviseli: Pikó  Andras  polgármester) mint vevő (a 
továbbiakban: Vevő) 

cégjegyzékszám: . adószám: • 
bankszámlaszám• ) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulirott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 

1.Vevő a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része 
XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése) folytatott le  2021. 
évben „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódó" mütőfelszerelések beszerzése 
Öt részben" megnevezéssel. 

2.A jelen Szerződés a Vevő számú döntését követően Vevő, mint ajánlatkérő is az Eladó, 
mint a közbeszerzési eljárás számú tárgyú részének nyertes ajánlattevője között jön 
litre. 

3. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege 
tartalmazza. Az Ajánlati Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentáció (ICbt.  3.  §  21.  pont), is a 
nyertes ajánlat a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. Jelen szerződés 
értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást fogadják el: az elözményi 
közbeszerzési eljárás során Vevő által kibocsátott közbeszerzési dokumentumok, Eladó nyertes 
ajánlata, Szerződés teljesítése során Felek által tett érvényes jognyilatkozatok. 

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

II.  A  szerződés tárgya 

1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja a közbeszerzési eljárás iratanyagában, annak fenti részében 
meghatározott jellernzőjű (műszaki specifikációjú),  es  összrnennyiségü, a hatályos 
jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelő, a  human  egészségügyi ellátásban 
felhasználható orvosi eszközöket (továbbiakban úgyis mint: termék vagy termékek) a jelen 
szerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai 
protokollok szerint. 

2. A  leszállítandó termékeket  es  mennyiségeiket, valamint az egyéb műszaki követelményeket, 
valamint a Vevő által elvárt kapcsolódó szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás 
iratanyagának műszaki leírása tartalmazza. 

3. Felek rögzítik, hogy a leszállítandó termékeknek újnak kell lenniük. Felek ez alatt értik a 
gyári csomagolású, korábban — még bemutató céljára sem üzembe nem helyezett terméket. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 
5. Eladó kijelenti, hogy az általa leszállítandó minden termék rendelkezik is a teljesítéskor is 

rendelkezni fog a humán egészségügyi ellátásban történő felhasználáshoz szükséges 

VrL-
1 

másrészröl a  , képv: (székhely: 
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valamennyi jogi és technikai feltétellel, így azok a fenti célra rendeltetesszerüer— ' 
használhatók. 2 

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 tárgyainak a teljesítési helyre történő leszállítása 
(fuvarozás/fuvaroztatás) és Vevő birtokába és tulajdonába adása, továbbá a jelen 
szerződésben rögzített egyéb feladatok ellátása. Eladó kötelezettsége, hogy az eszközöket 
üzembe helyezze, valamint azokat egy napos próbaüzem keretében megismertesse Vevő 
alkalmazottaival. Az átadás-átvételi eljárás kizárólag ezen egy napos próbaüzem sikeres 
elvégzése után történhet meg. 

8. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) 
akkor szerződésszerű,  ha  a leszállított termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, 
továbbá megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak is minden olyan feltétellel 
rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a humán egészségügyi ellátásban történő 
felhasználásukat. E körben Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a termékek az orvostechnikai 
eszközökről szóló  4/2009.  (III.  17.)  EüM rendeletben foglaltaknak, valamint gyártói 
megfelelőségi nyilatkozattal és -  ha  az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az 
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges -  CE  megfelelőség értékelési 
tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

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. Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd — a később bevont 
alvállalkozók tekintetében — a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 
valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. 
Az alvállalkozó bejelentésekor Eladónak meg kell adnia az alábbi információkat: 

alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám,  es  adott esetben 
cégjegyzékszám), 

alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, adott 

esetben telefonszám és faxszám); 

— alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése. 

Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevő szerződésben rögzített 
kapcsolattartóját tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
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11.A  jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint 
saját magatartásáért felel.  A  jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon  3 
hátrányos következményekért, amely e nélkül nem következett volna be. 

12.Felek a teljesítés során a tennékeket jogilag oszthatatlannak tekintik. 

III. Az ellenérték 

1. A  termékek ellenértékét (vételár) — mely magában foglalja valamennyi, a felhívásban,  ill. 
jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is — a Felek  at  Eladó 
ajánlata alapján  at  alábbiak szerint határozzák meg: 

Ft  + Áfa, az  
forint+Áfa 

Eladónak a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az  är  értékelési 
szempontra tett megajánlásai  at  alábbiak voltak: 

[A  nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti megajánlások tüntetenda 

2. Az egyes termékek egységárát a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a termékek ajánlatban és jelen szerződésben 

meghatározott ellenértéke magában foglalja valamennyi, a jelen szerzödés teljesítésével 
kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is (átalányár). Eladó a fentiek szerinti ellenértékeken 
kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet 
elő, kivéve,  ha  jelen szerződés másképp rendelkezik. 

4. A  leszállított termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, is 
hibamentes teljesítést a Vevö képviselője igazolja (mely nem terjed ki az esetleges  ún.  rejtett 
hibákra).  A  fenti tartalmú okirat a számla kötelező melléklete. 

5. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, az ajánlat, a számlázás  es  a kifizetése!' 
pénzneme magyar forint  (HUF). 

6. Vevő előleget nem fizet. 
7. A  Kbt.  136.  §  (1)  bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó a 

Szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével 
összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó 
adókötel  es  jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8. A  megvalósítás pénzügyi fedezetét Vevő hazai támogatási forrásból (a  1041/2020. (11. 17.) 
Korm, határozat alapján) biztosítja. Vevő rögzíti, hogy az ellenérték kifizetése  ún.  szállítói 
finanszírozással nem érintett. 

9. Számla benyújtására Vevő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában — és annak egy 
példányának a számlához való csatolásával — van lehetőség.  A  teljesítés igazolására a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ fbigazgatója jogosult. 

10.Vevő a részszámlázási lehetőséget nem biztosítja. 
11. Vevő a kiállított számla szerinti ellenértéket az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti 

meg Eladó részére forintban  (HUF),  a Kbt.  135.  §  (1)  is  (6)  bekezdései, továbbá a Ptic. 
6:130.  §  (1)-(2)  bekezdései szerint,  $72z  Vevő fizetési határideje a számla kézhezvételét 
követő  30  nap. 

12.Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek is a kiállításkor 
hatályos jogszabályoknak, továbbá jelen szeribds ésnek mindenben megfelelő számla és 
mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet. 
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13.  Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk.  6:155. §-ban  meghatározottak szerinti késedelmi—
kamat és a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány  4 
megfizetésére köteles. 

IV. A  szerződés tartalma 

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  eel  vonatkozásában rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban (helyszínre szállítva, kicsomagolva, beüzemelve, ahol 
értelmezhető, ott a sikeres próbaüzem lefolytatásával), a felhasználáshoz szükséges 
dokumentációval köteles a Vevőnek átadni. 

3.  Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem egy ajánlattevő 
nyújtja be valamennyi részre a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, úgy a szállítást és 
beszerelést a nyertes ajánlattevők párhuzamosan, egymás munkájának akadályoztatása 
nélkül kötelesek végezni. 

4.  Eladó a termékeket - figyelemmel azok speciális jellegére - a biztonságos szállításra, 
tárolásra alkalmas (gyári) csomagolásban köteles leszállítani. 

5. A  teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (1084 Budapest, 
Auróra utca  22-28.) 

6. A  teljesítésnek úgy kell történnie, hogy annak minden mozzanata az alábbi időszakokban 
történjen: 

a) hétfőtől csütörtökig  7.00-14.00  óráig 
b) pénteken  7.00-13.00  óráig, 

7.  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. 

8.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítési helyen köteles a csomagolást eltávolítani (annak 
elszállításáról gondoskodni), továbbá az eszközöket teljes körűen üzembe helyezni. 

9.  Felek az átvétel során ellenőrzik teljesítést, illetve próbaüzemet tartanak, mely akkor 
sikeres,  ha  az adott termék valamennyi fiinkciója üzemképes. Fentiek az átvétel különös 
feltételét képezik. 

10. A  teljesítéskor az Eladó átadja a termékekkel kapcsolatos valamennyi releváns 
dokumentumot, különösen jótállási jegy, magyar nyelvű kezelési utasítás, stb. 

11.  Amennyiben az átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor Eladó köteles hiány-
,  es  hibamentes terméket szolgáltatni az eredeti teljesítési határidőn 

12.  Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a 
termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell. 

13. A  teljesítés időpontja a termékek átvételének és/vagy az üzembe helyezésének időpontja. 
Ez a tulajdonszerzés időpontja is, azzal, hogy ez nem érinti Vevő vételár megfizetésére 
vonatkozó kötelezettségét. 

14. A  teljesítés időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, 
hogy a termékek  hol  találhatóak. 

15.  Eladó tudomásul veszi, hogy a szállítás és a beszerelés egy hasznát épületben történik, így 
a szállítás és beszerelés során az épület állagának, rendszereinek védelme érdekében 
fokozott gondossággal köteles eljárni.  A  szállítás, beszerelés során az épüle ben,rokozott 
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károkért az Eladót felelősség terheli.  A  Vevő az épületen belül, a szállitágbeszerelés sorániesmavat 
a berendezésekben keletkezett károkért felelősséget nem vállal. 5 

16.Jelen fejezetben az Eladóra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

17.Eladó kijelenti  es  szavatolja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt orvostechnológiai 
eszközök forgalmazására  ISO  vagy ii77ai egyenértékű minősítéssel rendelkezik. 

V. Szerződési biztosítékok 

1. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk.  6:186.  §  (1)  bek. alapján,  ha  olyan 
okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja.  A  késedelmi 
kötbér alapja a késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a 
jelen szerződésben meghatározott teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap  1%-a.  Az  15 
napot meghaladó bármely késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, mely 
okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. 

2. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a  Pik. 6:186.  §  (1)  bek. alapján,  ha  olyan 
okból, amiért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  kötbér a teljes nettó vételár  15%-
a. 

3. A  Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó 
köteles  8  naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az Eladó a felhívás 
kézhezvételét követő  3  napon belül érdemi — indoklással  es  bizonyítékokkal alátámasztott — 
kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és 
ezzel beszámíthatóvá válik a Kbt.  135.  §  (6)  bek. feltételeinek teljesülése esetén. 

4. Vevő követelheti a kötbéreket meghaladó  karat. 
5. Eladót kellékszavatosság terheli. 
6. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék  ill,  elvégzett 

munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől és az üzembe helyezésétől számított, a 
jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás műszaki leírásában, valamint 
ajánlatában meghatározottak szerinti jótállást vállal, külön nem meghatározott jótállási 
feltételek vonatkozásában a jogszabályi feltételek szerinti jótállásra kötelezett Eladó. Eladó 
jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a teljesítést 
követően keletkezett, különösen,  ha: 

- 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  annak szükségességéről az Eladó Vevőt a 

teljesítéskor, írásban teljes körűen tájékoztatta) 
miatt következett be. 

7. Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított I munkanapon belül 
köteles a jótállási igény teljesítését elkezdeni  es  megfelelő személyi állománnyal annak 
befejezéséig folyamatosan munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a 
bejelentést követő  10.  munkanap. 

8. Amennyiben az Eladó fenti kötelezettségeinek a fenti határidőben teljes körűen nem tesz 
eleget, a Vevő jogosult az igény teljesítését harmadik személytől megrendelni  es  ennek 
költséget az Eladóval szemben érvényesíteni. Eladó a harmadik személy által tett 
beavatkozásokra a jótállási kötelezettsége alóli mentesülése okán csak akkor hivatkozhat,  ha 
igazolja, hogy a beavatkozás szakszerűtlen volt és a későbbi jótállási igényt eredményező 
hibát ez okozta. 

2.e 
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9. Eladót teljes kártérítési kötelezettség terheli minden olyan kár megtérítésére vonatkozólag,'' 
mely a nem szerződésszerű termék szolgáltatásából, vagy más szerződésszegésből a Vevőre,  6 
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 
kár-kamatfizetési szabályok a károsodás bekövetkezésétől alkalmazandóak. 

10.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő ellen az Eladó teljesítésével kapcsolatosan  per 
indul, akkor az Eladó köteles a perbe — amennyiben erre jogi lehetőség van — belépni, ennek 
hiányában minden olyan intézkedést késedelem nélkül megtenni, mely a Vevő 
pernyertességét elősegíti. Vevő részbeni vagy teljes pervesztessége esetén az előző pont 
megfelelően irányadó. 

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

VI.  A  szerződés hatálya, egyéb megállapodások 

I. Jelen szerződést a teljesítésig kötik. 
2. Eladó teljesítési határideje: a közbeszerzési eljárás felhívásában megadott időtartam 

szerinti, azaz  60  naptári nap. 
3. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják. 
4. A  sérelmet szenvedett Fél jogosult a szankciós elállás/felmondás gyakorlására,  ha  a másik 

Fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen 
a. amennyiben Vevő 

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

2. az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki 
felróhatóan további  15  napon túli késedelembe esik. 

b.  amennyiben Eladó: 

1. jelen szerződésben súlyos szerződésszegéskent 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 
felhasználáshoz szükséges bármely feltételét  es  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  es  a halált is, 

6 
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9.  jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként nevesített ok vagyla—sa-au 
körülmény bekövetkezik. 7 

5.  Vevő a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt, 

141.  § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b. Eladó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Eladó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt.  139. §-ban  foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

6. A  Kbt.  136.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó 
köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Vevő számára megismerhetővé tenni. Eladó - a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett - a jelen Szerződés időtartama alatt Írásban köteles tájékoztatni 
Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az 
Új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Eladó a jelen Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 
143.  §  (3)  bekezdésében megjelölt ügyletekről. Vevő köteles a szerződést felmondani — 
adott esetben olyan határidővel, hogy a működéséhez szükséges tennékek 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.  § (I) bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 
meghatározott feltétel. 

7.  Bármelyik Fa kötelezettsége, hogy szerződésszegés eseten a másik Fél figyelmét felhívja 
megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés 
kötelezettsége a Felet,  ha  az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle. 

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

9.  Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttmiiködnek, Is a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

10. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható 
módon igazoló módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus 
levelezést  (e-mail  és a fax fonnáját) is. 

11. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal 
az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: 

Vevő részéről: 
Név, beosztás: 
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 
Jognyilatkozat korlátozása: nem tehet (kapcsolattartó) 
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Eladó részéről: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségeklevéleún, tel, fax) : 
Jognyilatkozat korlátozása: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 
Jognyilatkozat korlátozása: 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.  §) 
teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül a Kbt.  141.  §  (4)  bekezdés a) pontja alapján —módosul az alábbi 
esetekben: 
a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 
b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

13. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy az Eladót 
mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) is annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Vevő átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a 
szerződés alapján az Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a 
kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen 
érvényesítette. 

14.  Felek kijelentik, hogy jogviszonyuk során a tudomásukra jutott üzleti  es  egyéb titkot 
megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein 
belül a másik Féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. 

15.  Felek rögzítik, hogy betartják az adatvédelmi szabályokat a vonatkozó magyar  es  közösségi 
szabályozók alapján. 

16. A  titoktartási/adatvédelmi kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 
kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

17.  Felek titoktartási/adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári 
jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a 
Féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

18.  Nem minősülhet titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy egyéb 
dokumentum az üzleti titok köréből kizár. 

19.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni,  ha 
a. Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a szerződés felmondásához 

vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha  Eladó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.  A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott 
jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegest elismerte-e, vagy 
sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt 
is,  ha  a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
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érvényesítéséhez vezetett, valamint Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyérts" 
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 9 

20. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása 
miatt a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve,  ha  ezzel a 
Vevönek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve  ha  az a Vevönek felróhatóan következett be). 

21. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a  vitas  kérdést megkísérlik peren kívüli békés 
úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben 
az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében 
kikőtik a polgári perrendtartás szerinti rendes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. 

22. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentuminak 
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 alkalmami akkor is,  ha  valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) is azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott 
rendelkezés a szerződés részét képezi). 

23. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont 
/ca)—kb)  alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24. A  külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez — a hatálybalépést követő  5 
munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett — axra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt.  anal  biztosított 
körben a Polgári Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

26. Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga, 
kivéve döntések és döntés-elökészítő anyagok. 

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

Budapest, 2021    2021  

Megrendelő Villalkozó 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 

képviseletében 
Pikó  Andras  polgármester 

Jogi ellenjegyzés: 

Vri, 9 

képviseletében 
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jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Hörich  Szilvia 

gazdasági vezető 
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ALAPINFORMÁCIÓK  A  KÖZBESZERZÉSI ELIARASet. 

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.  A  dokumentációban 
feltüntetett rendelkezések valamennyi rész tekintetében relevánsak. 

Aiánlatkérőre vonatkozó információk:  

Ajánlatkérő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Honlap: http://jozsefvaros.hu 
E-mail:  kozbeszerzes@jozsfevaros.hu 

Eljárást lebonyolító szervezetre vonatkozó információk: 

Szervezet neve:  Target Consulting  Kft. 
Székhely:  1184 Budapest,  Benedek Elek utca  11. 3. em. 35. 
Telefon:  +36 30 --

 

Fax: +36 1 700 4515 
E-mail:  kozbeszerzes.karolina etaroetconsultino. hu  
Honlap: www.targetconsulting.hu 

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

Név: Támis  Norbert 
Cím:  1181 Budapest,  Dugonics  u. 7. 
E-mail  cím: 
Lajstromszám:  00109 

Az eljárás típusa:  

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

A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. kötet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

2. kötet: Szerződéstervezet 

3. kötet: Ajánlott igazolás-  es  nyilatkozatminták 

4. kötet: Műszaki leírás 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

terr 
ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK 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: EI(R) 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)  is  (6)-(9) 
bekezdése tartalmazza. 

1.5. 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 

A  FELTONTETEIT DOKUMENTUMOK_RESZENKENT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI KÜLÖN-KÜLÖN 

2.1.  Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő  es  a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania részenként külön-külön. Amennyiben, ajánlatkérő 
nem bocsát rendelkezésre nyilatkozat mintát,  As  valamely nyilatkozat ajánlathoz való 
csatolását jogszabály előírja, úgy a nyilatkozat a minta hiányában is csatolandó! 

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. 

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

• Felolvasólap 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontja tekintetében (Kbt.  69.  §  (4)  szerinti 
felhívás esetén) 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont kc) alpontja tekintetében (Kbt.  69.  §  (4)  szerinti 
felhívás esetén) 

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

• Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat 

• Kbt  66.  §  (6)  bekezdés a) és  b)  pontja szerinti nyilatkozat 

• Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) 

• Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában 

• Kbt.  65.  §  (7)  szerinti nyilatkozat 

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.  Ajánlattevőknek az ajánlatban adott esetben csatolniuk kell Kbt.  69.  §  (11a)  bekezdés szerinti 

nyilatkozatot valamennyi rész tekintetében. 

2.9. Az  ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget 
vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy  a  Ctv.  9. 

§-a  szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem 
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott 
gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást 
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell  a 

meghatalmazott aláírását/szignómintáját  is. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy  a  Rk.  3:30.  §  (3)  bekezdésében foglaltakra 

tekintettel,  ha a  benyújtott meghatalmazás  a  jogi személy munkavállalóját jogosítja fel  a  jogi 
személy képviseletére, akkor  a  képviseleti jogot  a  munkavállaló kizárólag  a  cégjegyzésre 
jogosult vezető tisztségviselő által  a  meghatalmazásban meghatározott, képviseleti joggal 

rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. 

Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, 

kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként 

kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) 

vezető tisztségviselője jogosult,  a  cégvezető és  a  képviseletre feljogosított munkavállaló  a  Rk. 

3:116.  §  (3)  bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 

meghatalmazást érvényesen nem adhat. 

Amennyiben az aláíró/szignáló személy  a 2009.  évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozónak 

minősül, vagy természetes személy, úgy az aláírás hitelességének igazolása  rd  -ében 
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csatolandó továbbá az egyéni vállalkozó, illetve a természetes személy aláírás képét tartalmazó 
dokumentum legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Az aláírás hitelességének 
igazolására szolgáló dokumentumnak egyéni vállalkozó esetében tartalmaznia kell az egyéni 
vállalkozó nyilvántartási számát is. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégn5I szóló  2009.  évi 
ON.  törvény  16.  §  (4)  bekezdése alapján az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során 
az „egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését)  es  nyilvántartási számát neve 
(aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. 

2.10.  Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában arról 
(valamennyi rész tekintetében külön-külön), hogy megismerte Ajánlatkérő klímastratégiáját, 
illetve klímavédelmi intézkedési tervét. 

2.11.  Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött, beárazott 
ártáblázatot.  (A  közbeszerzési dokumentumok részeként Ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátott ártáblázat formanyomtatványa az ajánlattétel megkönnyítése érdekében 
tartalmaz(hat) képleteket  A  képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése AT 
felelőssége.) Az Ajánlattevő által megajánlott nettó egységárakat egész szám pontossággal 
kell megadni. Pdf-ben  es  xls-ben is benyújtandó 

2.12.  Az ajánlatba csatolandó a megajánlott termékek műszaki paramétereit alátámasztó részletes 
műszaki leírása vagy bármely más, hitelt érdemlő dokumentum (pl.: gyártó által aláírt 
nyilatkozat, prospektus) olyan részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérői előírásoknak 
(paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja. Csatolandó még továbbá 
a kitöltött specifikáció (a specifikációban kért beazonosításhoz szükséges paramétereket is 
meg kell adnia Ajánlattevönek; Gyártó, Típus/termék megnevezése/termék azonosítója, 
Hivatalos szerviz partnere) 

2.13.  Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó az ajánlatban — átalakulásra hivatkozással — 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutödlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 
szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

2.14.  Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni — kivéve a 
Kbt.  65.  §  (8)  bekezdése szerinti esetkört (amely jelen eljárásban nem is releváns, tekintve, 
hogy nem került előírásra pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelmény) —, a Kbt. 
65.  §  (7)  bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  A  Kbt.  65. 
§  (7)  bekezdés vonatkozásában minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás 
benyújtható. 

Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie: 

- az ajánlattevő  es  a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen 
aláírt okirat szükséges 

- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely 
alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot 
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- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem 
a  let, 65.  §  (9)  bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell 
támasztania), hogy az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacttásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

-az okiratban meg kell jelölni, hogy melyik részre vonatkozóan nyújtják azt be. 

A  Kbt.  65.  §  (7)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra illetve 
szakemberekre vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az 
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás 
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

A  Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó személy/szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a meghatalmazás a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti 
okirat kötelező tartalmi elemének minősül, hiánya adott esetben az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezheti. 

2.15.  Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden 
nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania.  A 
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi fordításban 
kell csatolni.  A  fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

Ajánlattevőnek ez esetben (vagyis,  ha  az ajánlattevő általi fordítás kerül becsatolásra, és nem 
hiteles fordítás) csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban becsatolt 
idegen nyelvű iratok fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum 
tartalmával teljes mértékben megegyezik. Ajánlatkérő jelzi, hogy az eljárás során minden, nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumra vonatkozik az előírás, miszerint legalább az 
ajánlattevő általi fordításban kell csatolni! 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre  all,  a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat részeként megtenni.  Ha  az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni,  ha  az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven 

történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban,  es  az ajánlattevő eltérő nyelvű 
nyilatkozatot csatol a rendszerben.  Ebben  az esetben,  ha  az elektronikus űrlap magyar nyelven 
kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 

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

2.17.  Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. 

A  beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.  A  visszaigazolás esetleges elmaradásából 

adódó valamennyi kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. 

2.18. A  teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 

közép európai helyi idő szerint értendő (CET) 
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2.19.  Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához minden olyan dokumentumot melyet a jogszabály 
előír, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő nyilatkozat mintát rendelkezésre bocsátott-e, vagy 
sem. 

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 közös ajánlattétellel 
érintett rész megjelölését; 

• 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. 

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.  § S 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 S az EKR rendelet  15.  §  (2)  bekezdés szerint. 

5.2.  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 is az EKR rendelet  16.  §-a irányadó. 

6. AZ  AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

7 



3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

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

6.2. 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. 

6.3.  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. 

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

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

11.  §  (2)-(3)  bekezdése tartalmazza. 

7. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA 

1.Valamennyi rész tekintetében: 

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

A  gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja, és további minőségi jellemzők nem jelentenek értékelhető többletet az alábbiak 

miatt: 

• Ajánlatkérő a Kbt.  76.  §  (5)  bekezdésnek megfelelően a legalacsonyabb ár egyedüli 
értékelési szempontját választja, mert Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan 
meghatározott minőségi  es  műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.  A  közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen meghatározta a közbeszerzés tárgya 
tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket. 

• Nincs olyan  parameter,  amit egységesen meg tudna jelölni Ajánlatkérő minőségi 

követelményként minden eszközre, továbbá nincs olyan kiemelkedően fontos eszköz, 
aminek  AK  ki tudna emelni bármilyen paraméterét minőségi szempontból. Figyelembe véve 
ezeknek az eszközöknek az igénybevételét, ami nem egy kórházi műtői életciklust igényel, 

így nem amortizálódik le olyan mértékben, hogy azzal szemben Ajánlatkérő számára 
releváns minőségi kritériumot támasszon. 

Ajánlatkérő a felolvasólapon az adott rész szerinti ártáblázatának „Nettó ajánlati 
är  (HUF)" cellájában tett megajánlást kéri szerepeltetni, mely önállóan értékelésre 
kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi (kereskedelmi ajánlat). 
Az ajánlati ár tételes lebontásához a hivatkozott ártáblázat kitöltése és ajánlatban 
történő benyújtása szükséges cégszerűen aláírva. 
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7.1.  Valamennyi rész esetében: 

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: 

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

• 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. 

• 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 mivoltinak ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.) 

Az értékelési szempont szerinti értékeket Ajánlatkérő a felolvasólapon pozitív egész számban 
kéri megadni. 

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 és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, utazási, 
nyomtatási, kommunikációs és szállásköltség stb. Az ajánlati ámak 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 teljesítés időtartama alatt. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, 
hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden 
ajánlattevői kifizetési igényt. 

Az  ajánlati árat nettó formában kell megadni  (HUF).  Az  ajánlat csak banki átutalásos fizetési 
módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

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

Ajánlatkérő vizsgálja az irreálisnak vagy teljesíthethetetlennek vélt megajánlásokat a Kbt.  72. 
§-a szerint. 

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. A  Az eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés 
megküldését követően legfeljebb öt napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő 
ajánlatának— ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a  72.  § szerinti indokolást is — 
üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen.  A 424/2015.  Korm. rendelet  20.  §  (1) 
bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik:  "20.  §  (1) A  Kbt. szerinti iratbetekintést az 
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő 
képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. " Az iratbetekintés vonatkozásában 
irányadó továbbá a Kbt.  45.  §  (1)  bekezdése. Fentiek nyomán Ajánlatkérő az iratbetekintést 
személyes megjelenés útján biztosítja. 

8.3. A  szerződés megkötée 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: 

Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) 
Székhely:  1097 Budapest, Albert Florian  út  2-6. 
Levelezési cím:  1437 Budapest,  Pf.  839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: oki.titkarsag@oki.antsz.hu 

Innovációs  es  Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 
Székhely:  1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Levelezési cím:  1440 Budapest,  Pf.:1. 
Telefon:  (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Email:  munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 

Innovációs  es  Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
Székhely:  1054 Budapest, Kalman  Imre  u. 2. 
Levelezési cím:  1440 Budapest,  Pf.:1. 
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Telefon: (06 1) 896-2902 
Fax: (06 1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu 

Magyar  Bányászati és Földtani Szolgálat (MEWSZ) 
Székhely:  1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím:  1590 Budapest,  Pf.  95. 
Tel.:  +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
E-mail:  info@mbfsz.gov.hu 
Honlap: www.mbfsz.gov.hu/ 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Postafiók cím:  1440 Budapest  Pf.  1. 
Sajtókapcsolat: sajto@itm.gov.hu 
E-mail:  ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 
Honlap: www.nfs-z.munka.hu 

Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Székhely:  1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/a. 
Postacím:  1539 Budapest,  Pf:  675 
Telefon:  +36 1 224 9100 
Email:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

A  tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása  2012.  január 19-től az 
alábbiak szerint működik:  A  megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi  es  Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommtgov.hu/index.php honlap 
„Elérhetőségek" Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 
teljesítésében. 

A  Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi  As  Munkaügyi Igazgatósága továbbra is 
működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld 
számon: 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 
Tel.:  06-80/204-292 
és információs elektronikus postacímén: 
E-mail:  munkaved-info@ommf.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 
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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  es  — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot. 
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. 

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  es  a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdése is irányadó. 
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2.  KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

Külön mellékletben 
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3.  KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS-  ES  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. 5(2)  bekezdésében rögzített kivétel esetén - nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását  
A  Kbt  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 útján kell az ajánlat részeként megtenni  
A  Kbt  41/A. 5(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 szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az 
ajánlatkérő szervezet illetve a gazdasági szereplő  steed  nyilatkozatának kell tekinteni  
A  Kbt  41/A.  §  (5)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő 
nyilatkozatokat a közös ajánlattevők valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő' más 
szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében 
tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak  es  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 mindkét rész esetében: 

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.  Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés a) és  b)  pontja szerinti nyilatkozat 
1.7.  Kbt.  65.  §  (7)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
1.8.  Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában 
1.9.  Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
1.10.  Egyéb, az EKR-ben lévő, kötelezően kitöltendő ű rlap 
1.11.  Egyéb, jogszabály által előírt dokumentum 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat 
bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen Útmutató szerinti 
formában szükséges benyűjtania ajän lattevdnek 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

1/A.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  AZ  AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

Mindkét rész esetében: 

 

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

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy megismerte ajánlatkérő klímavédelmi stratégiáját 
is intézkedési tervét. (egyedileg csatolandó, .pdf kiterjesztés, részajánlattétel 
esetében részenként) 

Kitöltött ártáblázat — kereskedelmi szakmai ajánlat (Önálló faflban keral 
csatolásra, pdf és  xis  formátumban is benniltand6 

Kitöltött szakmai elvárás (specißkáció) — (önállá 04//ban kerül csatolásra) 

Megajánlott termékek műszaki paramétereit alátámasztó részletes műszaki lekása 
vagy bármely más, hitelt érdemlő dokumentum - (önálló fájlban kerül csatolásra) 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése alapján — EKR rendszerben ltitrethozott 
űrlap kitöltésével-nemleges tartalommal is csatolandó 

Nyilatkozat a  et. 66.  §  (6)  bekezdése alapján — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

Nyilatkozat a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján kapacitást nyújtó gazdasági szereplőről 
— EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - nemleges tartalommal is csatolandó 

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

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

Alvállalkozó esetében (Kbt.  674 (4)  bekezdés) — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével Ajánlattevő nyilatkozik 

Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkoznia kell folyamatban lévő 
változásbejegyzésről - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével — nemleges 
tartalommal is csatolandó 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem  es  az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  D2112015.  (X.  30.) 
Kam.  rendelet  13.  §] . 

A  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben 
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, am* 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) 

Aláírás igazolása: Amennyiben az 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.  (1.  számú melléklet) 

A  cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében: aláírási címpéldány, aláírás 
minta csatolandó. Az ajánlat valamennyi dokumentumát cégszerűen alá kell írni, 
beleértve az ártáblázatot, illetve bármely egyéb az ajánlattevő által csatolt iratot 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben, EKR erre 
vonatkozó felületén kell csata/ni-nemleges tartalommal is csatolandó 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

1/B.  számú melléklet 

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

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

 

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 az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti a dóigazolás, 
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a 
nyilvántartá st. 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: Ajánlattevő közjegyző vagy 
gazdasági vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt.  62.§ (1)  bekezdés 
a),  d) 0  és e) pontjai, valamint a Kbt.  62.§ (2)  bekezdés előírásai közül az ajánlattevő 
tekintetében releváns okok vonatkozásában. (2.sz. melléklet) 

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

M.1.  Mindkét rész tekintetében:  A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (1) 
bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától viwrafelé számított  3  évben 
(36  hónap) befejezett,  de  legfeljebb  6 even (72  hónap) belül megkezdett,  (1.  rész 
tekintetében: rectoscop,  2.  rész tekintetében: Icauter,  3.  rész tekintetében: boka-kar 
index mérő,  4.  rész tekintetében: rádiófrekvenciás vágó,  5.  rész tekintetében: 
sterilizáló doboz) legjelentősebb befejezett, a szerződésnek  es  az előírásoknak 
megfelelően teljesített szállítások ismertetése a következő tartalommal: 

A  referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás minimális tartalmi elemei: 

- szerződést kötő másik fél neve 

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy 
faxszám) 

- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal) 

- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal) 

- a szerződés mennyisége  (1.  rész,  5.  rész) /értéke  (2.  rész,  3.  rész,  4.  rész) 

- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az 
alkalmassági feltételeknek való megfelelés), 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak S a szerződésnek megfelelően 
történt. 

(1  sz. melléklet) 

Mind a két rész tekintetében:  M.2. A 321/2015. (X.30)  Korm. rendelet  21.  § 
(1)  bekezdés  i)  pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) csatolnia szükséges a 
megajánlott termékek tekintetében a  4/20094111. 17.)  EÜM rendeletben 
előirt minőségi, megfelelőségi  CE  tanúsítvány másolatát vagy bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó ezzel 
egyenértékű értékelési tanúsítvány(ok) egyszerű másolati példányát 
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3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

1.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

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

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

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Kérjük egyértelműen (phaláhúzással) jelölnil 
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3.  sz. melléklet  cc  előterjesztéshez 

2.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában' 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 

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

„Műtőfelszerelések beszerzése EBP II" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

Kijelentem, hogy nem állnak fenn velünk szemben az ajánlati felhívás szerinti, a Kbt.-ben foglalt 

alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben: 

Adott esetben: 

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

d)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

Adott esetben: 

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

f)  tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló  2001. 

évi CIV. törvény  5.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 

módon  c)  vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 

ha  az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból  es  módon jogerősen korlátozta; 

A  nyilatkozat kötelező tartalma: 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés (a), (e) pont 

(kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetében) 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 

évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény), 

illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk ) szerinti 

bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

24  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közieavzö 
vaay gazdasial, illetztszakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formáiában.  
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  8.  §  c)  és  d)  pontjára, azaz,  ha  a gazdasági 
szereplő a cégnyilvánosságról, a bírós.ágl cégeljárásról  es  a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében nem minősül 
cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíráságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja 
tekintetében, valamint  ha  a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja tekintetében is. 
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ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

VAGY 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés: 

(kizárólag nem természetes személy gazdasági szereplők esetében) 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 
Öt évben — vagy  ha  ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül — olyan személlyel szemben hozták, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

oldal  21  /  26 

OE.r 



3.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

oldal  22  /  26 

31 



3.  számú melléklet 

Referenda  nyilatkozat a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  22.  §  (1)  bekezdés alapján' 

 rész4 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
(személy)/szerződést kötő másik fér képviseletében a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által indított " 
Műtőfelszerelések beszerzése EBP II" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszaszámított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti termékek szállítására vonatkozó munkái az alábbiak: 

  

Szerződést kötő 
másik fél 

(neve, székhelye, 
kapcsolattartója, 

elérhetőségei email 
és/vagy telefonszám 

és/vagy faxszám) 

Teljesítés ideje 
(év-hónap-nap 
pontossággal 

feltüntetett kezdési 
es  befejezési dátum 

megadásával) 

Szerződés tárgya 
(olyan részletezettséggel, 
hogy abból megállapítható 

legyen az alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés) 

Szállítás 
értéke/mennyiséges 

A  teljesités 
az 

előírásoknak 
es  a 

szerződésnek 
• megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

  

  

      

        

        

        

        

        

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

3  Jelen minta az ajánlattevő  Mali referenda  nyilatkozat mintája a Kom). rendelet  22.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerinti esetben. Amennyiben a szerződést kötő másik  Mt  a  321/2015. (X.30) 
Korm.rendelet  22.  §  (1)  bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek minősül, úgy a szerződést kötő másik fél  anal  kiadott vagy aláirt Igazolást szükséges benyújtani 
' A  releváns rész feltüntetendő 
• A  megfelelő aláhúzandó! 
5  A  megfelelő aláhúzandól 

23 



(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

24 



•  4.  K‘TET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön mellékletben 

Ha  a kö'bt,zerzési 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,  es  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. 



5.  KÖTET 

KLÍMAVEDELMI TERV 

Ajánlatkérő klímastratégiájának S klímavédelmi intézkedési tervének elérhetősége: 

httns://jozsefvaros.huitu dokumentumok/6508  20200130  lavaslat klimavedelmi intezkedesi te 

rv.pdf 

(Jo 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

1.rész tekintetében: 

10  db Rectoscop 

Gyártó: 
Típus/termék megnevezése/termék azonosítója: 
Hivatalos szerviz partnere: 

A  táblázatban szereplő eszközök, 
azonos technológiai szintet 
képviseljenek. (kompatibilitási, 
szerviz, garancia és gazdaságossági 
szempontok.) 

igen 

 

5  db Rectoscop tubus, 
lecsatlakoztatható tubusvéggel 
külső átmérő:  20  mm munkahossz: 
20 cm,  obturittorral 

igen, 
Kéljük megadni 

 

5  db Rectoscop tubus, 
lecsatlakoztatható tubusvéggel 
külső átmérő:  20 nun  munkahossz: 
25 cm,  obturátonal 

igen, 
Kérjük megadni 

 

1  db Megvilágító feltét, fenti 
rektoszkóp tubusokhoz, beépített 
fényvezető szállal, LUER 
csatlakozóval tágító gumi 
ballonhoz, üveg ablak feltéttel 

igen 

  

1  db Gumi ballon, 
lecsatlakoztatható csövei 
részei:  1  db Gurni ballon  es l  db 
gumi cső 

igen 

 

1  db Állítható lupe fenti 
megvilágító feltethez., 
tömítő gyünavel  10  mm átmérőjű 
eszközhöz, és szükitövel az  5  mm 
eszközökhöz 

t  en 

h 

 

3  db Fénykábel hossza  min. 230 
cm, 03.5 nun 

igen 

 

LED  fényfonás  175 Watt  Xenon 
fényforrásnak megfelelő fényerővel 

igen 

  



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

2.rész tekintetében: 
2 

1  db  Kauter 

Gyártó: 
Típus/termék megnevezése/termék azonosítój a: 
Hivatalos szerviz partnere: 

 

f•i .  1  • 

  

• 3.31 

.•••••• 

, 3 
OE, 

Mikroprocesszor vezérelt 
nagyfrelcvenciás sebészeti vágó- 
koaguláló készülék. 

igen e 

  

ERBE kompatibilis csatlakozó 
rendszerrel 

igen 

 

, 

 

Színes grafikus LCD kijelzővel 
rendelkezik  a  beállítások kijelzésére 

Igen 
,t,6,-

   

, 

 

Műtéti füstelszívó berendezés 
csatlakoztathatóságának lehetősége 

en ig 3  ,y•a• 
-z 

   

koagulációs 
berendezés csatlakoztathatóságának igen 

‘,4 

< 

 

Argon-plazma 

lehetősége 
Kiegészítő egység segítségével, 
további aljzatokkal bővíthető 

igen 

   

Magyar  nyelvű menü igen 

   

Szoftveresen frissíthető és bővíthető Igen 

   

Automata  teljesítmény szabályzás igen „ 

  

Reprodukálható vágási minőség igen 

   

AUTOSTART és AUTOSTOP 
funkciók támogatása 

gen
 

i 

   

Funkcióválasztás lábkapcsolóról igen 

   

Egyéni programok lehetősége: 
minimum 40 

igen, kérjük 
megadni 

   

Hibaüzenetek kijelzése és tárolása igen . 

  

Neutrális elektróda monitorozása és 
teljesítmény tiltás hiba esetén  

ige n 

   

Osztott felületű neutrális elektróda 
használatának monitorozása  

ig en 

   

Aktiválási idő monitorozása igen 

   

Inkorrekt teljesítmény-beállítások 
monitorozása, illetve tiltása 

igen 

   

Monopoláris csatlakozó aljzatok 
igen 

   

száma  2 
Monopoláris vágási uzenunódok igen,  Unit 

  

, 

42. 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

— 
Műszaki paraméterek • , 

 Minimum M Súlyszám Ajánlott paraméter,-

 

-  ..i  ..—, . • 
száma: minimum  4 megadni 
Monopoláris vágási teljesítmény 
maximuma: minimum  360W 

igen, kérjük 
megadni _ 

Monopoliris  vágás effektusainak 
száma: minimum  7 

igen, kérjük 
megadni 

Viz  alatti  vigils  (TUR) igen 
Monopoláris koagulációs 
üz,enunidok (effelnek nélküli 
áramformák) száma: minimum  8 

iSen,  laid& 
megadni 

Spray  koaguláció igen 
Duo-spray  koaguláció megléte igen 
Kapacitiv neutrális elektróda 
használatának lehetősége igen 

Monopoláris koagulációs 
teljesítmény  maximums:  minimum 
200W  legalább egy iizemmódban 

igen, kiijük 
megadni

 
Monopoláris koagulációs 
effektusainak száma: minimum  9 
legalább egy iizanmódban 

igen, kérjük 
megadni 

Bipoláris  vigils men 
Bipoláris koagulációs üzemmódok 
száma: minimum  2 

men,  kérjük 
megadni 

Bipoláris koagulációs teljesítmény 
maximuma: minimum  120W 

igen, klijük 
megadni 

Bipoláris koaguláció effektusainak 
száma: minimum  4 

Aktív kétkapcsolós elektróda nyél 
(10  db) 

igen, kérjük 
megadni 

igen 

Neutrális elektróda rögzítő 
szalaggal  (2  db) sm i 

Késelelctróda  (10  db) igen 
Gömb elelnróda  3  méretben  2-2  db igen 
Drót hurokelektróda  3  méretben  2-2 
db i gen 

Lapelektróda  3  méretben  1-1  db igen 
Szalag hurokelektróda  2  méretben 
1-1  db gen i 

Lándzsaelektróda  2  méretben  2-2 
db i gen 

3 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

4 
3.rész tekintetében: 

1  db Boka-kar index mérő 

Gyártó: 
Típus/termék megnevezése/termék azonosítója: 
Hivatalos szerviz partnere: 

._ e 
4., . . 

agOE 
X  r 

} 

 

,  

-ge 

 

OE. r 

toe  , 
, ,_. 

Perifériás Artériás Betegség (PAD) 
diagnosztizálására alkalmas 
készülék  4  mandzsettával  

igen 

    

<4. 

V* 

 

Készülék súlya max.  4 kg 
igen 

Kérjük megad 

  

. 
' , 

 

Klinikailag validál igen x . 

   

Oszcillometrikus mérési módszer igen 

 

4  

  

Pulzushullám sebesség mérés igen 

    

Mérési tartomány  systoles min. 50— 
240  Hgmm 

igen 
Kérjük megadni 

., 
., 

   

Mérési tartomány diastoles  min 40- 
40  Hgmm 

igen, 
Kérjük megadni 

, 
. 

   

Mandzsetta nyomás legalább  0-300 
Hgmm 

igen 
Kérjük megadni 

    

Színkódolt vérnyomasmero cso  es  / 
vagy mandzsetta készlet 

igen, 
Kérjük megadni 

 

'  

  

A  mérést követően a  jobb  és bal 
oldali boka-kar index automatikus 
meghatározása 

igen 

    

Számítógépes szoftver a mérési 
eredmények kiértékelésére, 
tárolására és riportok készítésére 
(pulzus, vérnyomás, pulzusnyomás, 
oldalak közötti különbségek, 
systoles  vérnyomás a lábakban, 
aritmia felismerés, boka-kar index 
érték) 

igen 

    

-OE Tartozék 

  

4 db karmandzsetta  (2  db garnitúra) igen 

    

4  db lábmandzsetta  (2  db garnitúra) igen 

    

USB kábel, tápkábel igen 

    

Szoftver igen 

    

4 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

Műszaki paraméterek 

L_
Gurulás ällvány 

Minimum 
követelmény 

4jen 

Súlyszám Ajánlott  parameter 

4.resz tekintetében: 

1  db Radiátrek% encitis'ágó 

Gyiirte: 
Típus/termék megnevezése/termék azonosítója: 
Hivatalos szerviz partnere: 

Műszaki pmeterek 
r>, 

- - . 
i C "  

Rádiósebészeti készülék 
monopoláris és bipoláris sebészetre 
*is  mikrosebészetre  a  szövet 
megváltoztatása nélkül 

igen 

Működési frekvencia 2-6MHz 
között  (RF  módban) 

igen, 
kötjük megadni 

Független monopolgris és bipoláris 
kivezetés 

igen 

Auto-start  és  Auto-stop  bipoláris 
koagulálásnil 

monopoliuis vágás min.100W 

igen 

igen, 
érjük megadni 

monopoliris koaguláció  min. 80W kérjükigen megadni 
monopoláris kevert (mig./koag.) 
min. 80W 

teen, 
kérjük megadni 

bipoláris mód  min. 60W 
igen, 

kérjük megadni 
Mat  lábpedállal és/vagy 
kézilcapcsolóval 

igen, 
kérjük megadni 

Kimenő teljesítmény digitális 
kijelzése 

igen 

RF  teljesitmény kibocsátási 
idejének beállítása  min. 0-900 ms 
között 

Igen, 
kérjük megadni 

RF  teljesítmény impulzus 
idötartamimak beállítása 

igen 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

6 
lat

 

i 1 11111' I i  ,  

i 

 

,,, 
4., 

9  F-t . 
*  

 

e 

 

.2, er 
• 

6  db Elektródanyél kapcsolókkal igen 

    

2  db Elektródanyél mikrosebészeti 
tühöz 

igen 

    

Vízálló lábkapcsoló igen 

    

2  db Kábel az egyszerhasználatos 
neutrális elektródához 

igen 

    

Tartó az elektródanyélhez és 
elektródákhoz 

ige 

    

10 db különféle,  5 cm  hosszú 
elektróda készletben 

igen 

    

100  db egyszerhasználatos neutrális 
elektróda 

igen 

    

3  db  '7 cm  hosszú késelektróda igen 

    

3  db  7 cm  hosszú tűelektróda igen 

    

3  db  6 cm  hosszú gömbelektróda igen 

    

0  db  1 cm  hosszú mikrosebészeti 
u 

igen 

    

20  db egyszerhasználatos  split 
neutrális elektróda 

igen 

    



4.  sz. melléldet az előterjesztéshez 

7 

69. 

K 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

5.rész tekintetében: 
8 

10  db Sterilizáló doboz 

Gyártó: 
Típus/termék megnevezése/termék azo os ója : 
Hivatalos szerviz partnere: 

% 

     

Kéziműszerek, kötszerek, textilek 
csomagoltan vagy csomagolatlanul, 
gözben történő sterilizálására,
sterilen tárolására alkalmas, 
műszerkonténer család. 

igen 

cOE. 

,es 
t-di 

. 

  

A  konténer alumínium-ötvözetből 
készülnek anodizált felülettel vagy 
rozsdamentes acélból 

igen,  
kérjük megadni 

, 

:i
 

4, 

  

Vegyszereknek ellenálló, nagy 
hötároló kapacitású és kiváló 
hövezetőképességű anyag 

igen 

ert? 

. 

  

A  fedél hőálló, karcálló és ütésálló igen ,,,,, 
A4 

   

Műanyag fedél igen 

    

Könnyen levehető baktériumszűrő a 
fedél belső oldalán, vagy szelepes 
kivitel. 

igen, 
kérjük megadni 

 

c,-

 

% 

 

Mozgó mechanikus elemet nem 
tartalmazó szűrőrendszer 

igen 

 

A, 

  

Fém vagy műanyag fogantyú igen, 
kérjük megadni 

    

A  fogantyúk 90°-ban kihajthatók a 
könnyű kezelés biztosítására 

igen 

    

A  fogantyúk és a címketartók, vagy 
a fedél (szelepfedél) színe 
választható, így egyetlen 
pillantással beazonosítható, mely 
osztályhoz tartozik a doboz 

igen 

--v° 

n 

  

Megfelel az alábbi nemzetközi 
előírásoknak: 
ISO 116071.  és  2.  rész 
EN 868  8.rész 
EN 285  és 
ISO 17665-1 

igen 

    

Semmiféle fogyóanyagra nincs igen 

    

8 



4.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

szükség a használatához (szüröbetét 
cserét nem igényel) 
A  két előlapon kijelző 
mechanizmus, ami mutatja, hogy a 
sterilizálás megtörtént-e vagy sem 
is hogy a dobozt felnyitották-e  
A  dobozok rakásolhatóalc, igy 
tárolásuk helytakarékos  
Méretek:  (human):  (megengedett 
eltérés:  *15%) 

• 4  db 600x300x200  nun 
6  db 300x300x200 mm 

63 





3`_ s_Aile, tiOEZ 

Műtő felszerelések 
1.  rész Rectoscop beszerzés 

Nettó 
tomes 
(Ft) 

Bmn6 

Meek 
9 1) 

0 

0 Ft 
0 

A  táblázat  Ida Witted  cellikit kerjkk kitbIternt  A  bent ktpktek mentén az E  F amino  releváns  casabas'  a megfelelő érek  tog  szerepelni. 
Kérjük a ktpletek helyességének ellen6rektsérl (1C016nós tekintettel az Ma nzértékioel) 

Ajanlatken5  (can*  & figyebnet.  bogy  kizárólag a szerződés teljetibisének attätbattbulga Ett pénzügi gördülékenysége érdekében 
elk  élmétéoa  "Bruttó egysegir  (Ft)"  oszlopot. Annak birmilyen banyossigit Abinlatipen5 formai hiányoseigként 

A  kik  hatred.%  cellában  (E4)  kvő értéket kérjük a Mielvamilapan az I. érti1keli:si SZ(1111)011Zta vonatkozeian  try  ajánlatkint megadui. 



. 

.. 



ta.. tith gr. 

Ár3 Cég Átlag Nettó 

 

Bruttó 

  

3 613 000 Ft 3 613 000 Ft 4 588 510 Ft 

 

3 581 450 Ft 3 581 450 Ft 4 548 442 Ft 

lop 1 651 094 Ft 1 651 094 Ft 2 096 890 Ft 

 

1 223 200 Ft 1 223 200 Ft 1 553 464 Ft 

 

2 223 500 Ft 2 223 500 Ft 2 823 845 Ft 

 

12 292 244 Ft 12 292 244 Ft 15 611 150 Ft 



gép db Án 

 

Cég Ár2 

 

Cég 

Rectoscop 10 3 600 000 Ft  Ultgel 3 626 000 Ft Artmed 

Erbotom cauter 1 4 210 000 Ft  UItgel 2 952 900 Ft Artmed 

ABI  BOSO boka-karindex mérő 1 1 180 141 Ft  TS0 2 122 047 Ft PremiumSt 

Rádiófrekvenciás vágó 1 1 300 000 Ft  Babosi 1 146 400 Ft Artmed 

Assepta dobozok 10 1 920 000 Ft  Ultgel 2 527 000 Ft Artmed 
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„Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Mdafebzerelések beszerzése  2 
részben" tárgyban, EKR000451042021 azonosító számon megindított Kbt. Második. része 
szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban  a 2.  rész tekintetében ajánlatok hiányában  a  Kbt. 
75.  §  (I)  bekezdés  a)  pontja alapján eredménytelen eljárásrész helyett az Új közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó felhívás és  a  közbeszerzési dokumentumok tervezetének 
véleményezése. 

A  Bírálóbizottság részéről Támis  Norbert  ismerteti a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó  es  a közbeszerzési szakértő által kiállított szakvélemény tartalmát, álláspontját. 

Ezt követően dr. Mészáros Zsolt kéri a bíráló bizottsági tagokat, hogy töltsék Ici 
szavazólapjukat, és jelezzék a szavazólapon az álláspontjukat az új eljárással kapcsolatban. 

A  szavazólapok kitöltését követően megállapítható,  'bogy  a bizottság szavazó tagjai az alábbi 
döntési javaslatot fogalmazzák meg a közbeszerzési eljárás megindításáról: 

1.)A  Bíráló Bizottság megszavazta Kbt. Második rész, uniós értélchatárt elérő 
értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás alkalmazását. 

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

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

A  Bíráló Bizottsági szavazati joggal rendelkező tagjai által személyesen aláírt szavazólapok, 
jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik. 

Több kérdés, észrevétel nem lévén a birálóbizottsági ülés  15  órakor berekesztésre került. 

dr. Mészáros Zsolt 
jegyzőkönyv hitelesítője 

mellékletek: Jelenléti ív 
Bírálóbizottsági tagok [Szavazólap]-jai 



JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

"Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése öt 
részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

• AluIkon  Stein  Karolina a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által meginditandó 
„Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Mütőfelszerelések beszerzése öt részben" 
tärgjkú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságinak tagja, ezúton kijelenteni,  bogy at  eljárást 
lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó is közbeszerzési szakértő  Altai 
megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és az alábbi módon fejezem ki álláspontomat: 

1. MeLaVta211 Kbt. Második rész, uniós értékbatárt  did  értékű  81.  e  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt eljárás alkalmazását:  

Egyetértek — nem értek egye" 

2. meeszavazza is elfoeadia  at  eljárást meeindító felhívást és közbeszerzési  
dokumentumokat:  

Aggezgagic — nem értek egyet2 

3. meeszavazza a felhívás, is közbeszerzési dokumentumok tervezetét, valamint 
javasolja elfogathisra a döntéshozónak:  

Egyetértek nem  Me* cod 

2021. július  06. 

Stein  Karolina 

mcgfele alähtunme! 
2  megfcltIti afthúzandó! 
3  rattle° altramand61 

 

KrL, 
1 

  



JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése öt 
részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott  ‚Jr.  Németh Miklós a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által 
megindítandó „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések 
beszerzése Öt részben" tärgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem  es  az alábbi 
módon fejezem ki álláspontomat: 

megszavazza Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  &  (1)  bekezdés 
szerinti  milt  eljárás alkalmazását:  

Egyetértek — nem értek egyet' 

1. megszavazza és elfogadia az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési 
dokumentumokat:  

Egyetértek — nem értek egyet2 

2. megszavazta a felhívás, és közbeszerzési dokumentumok tervezetét, valamint 
javasol ja elfogadásra a döntéshozónalc  

Egyetértek — nem érték egyet3 

2021.  július  06. 

‚Jr.  Németh  Miklos 

megele16 alAházand61 
2  megfelelő aláhúzandó! 

3  mcgfele16 aláhúzandél 

age_ _ Ltsceez_ntergA! 



JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

»Egészséges Budapestért Programhoz kapesolódóan Műtőfelszerelések beszerzése öt 
részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Altdirott Szám  Laszlo  a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő  anal  meginditandó 
»Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése öt részben" 
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton kijelentem, hogy az eljárást 
lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  es  közbeszerzési szakértő által 
megküldött irisbeli állásfoglalást áttekintettem és az alábbi módon fejezem  Id  álláspontomat: 

measzavazza Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  e. (I) bekezdés 
szerinti  milt  eljárás alkalmazását:  

Egyetértek — nem értek egyet' 

I. megszavazza és elfoeadia az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési 
dokumentumokat:  

Egyetértek — nem értek egyee 

2.  mezszavazza a felhívás, és közbeszerzési dokumentumok tervezetét, valamint 
javasolja elfogadásra a döntéshozónak:  

Egyetértek — nem ének egyee 

2021.  július  06. 

Szám László 

t  mcgfc1c16 eddiulandiSi 
2  megfeicto 
3  ankle* unihúzaskeM 

 

2; 



JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OE,Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése öt 
részben" 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott Támis  Norbert  a Józsefvárosi önkormányzat, mint Ajánlatkérő által meginclitandó 
„Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Mütőfelszerelesek beszerzése öt részben" 
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton kijelentem, hogy az eljárást 
lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  es  közbeszerzési szakértő által 
megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és az alábbi módon fejezem ki álláspontomat: 

megszavazza Kbt. Második rész. uniós értékhatárt elérő értékű  81.  e  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt eljárás alkalmazását:  

Egyetértek — nem ének egyet' 

1. measzavazza és elfogadia az eljárást meginditó felhívást és közbeszerzési 
dokumentumokat:  

Egyetértek — nem értek egyet' 

2. megszavazza a felhívás. és közbeszerzési dokumentumok tervezetét, valamint 
iavasolia elfogadásra a döntéshozónak:  

Egyetértek nem értek egyet' 

   

2021.  július  06. 

  

   

   

 

Támis Norbert 

 

megele16 aláhúzandól 

2  inegfele18 alóheandó! 

3  mcgfcleh5 alálnizandól 
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