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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220458-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nagykanizsa: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2015/S 121-220458
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kanizsai Dorottya Kórház
AK15445
Szekeres József utca 2–8.
Címzett: dr. Brünner Szilveszter
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 93502092
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Fax: +36 93502064
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.nkkorhaz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
dr. Fröhlich Klára, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Ady u. 35/B.
Címzett: dr. Fröhlich Klára, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 305686325
E-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
Fax: +36 93314250
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Kanizsai Dorottya Kórház
Szekeres J. u. 2–8.
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság
Címzett: Rábavölgyi Hilda, titkárságvezető
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 93502092
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Fax: +36 93502064
Internetcím: www.nkkorhaz.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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Kanizsai Dorottya Kórház – Igazgatási Épület, Főigazgatói Titkárság fszt.
Szekeres J. u. 2–8.
Címzett: dr. Brünner Szilveszter, főigazgató
8800 Nagykanizsa
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 93502092
Fax: +36 93502064
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egészségügyi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egészségügy

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU223

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, két részben az alábbiak szerint:
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével
(a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált
készülék nem ajánlható meg),
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,
— kezelőszemélyzet betanításával,
— öt év jótállás vállalása mellett,
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló
további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése
(csatlakozási pontok kialakítása),
a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”ában foglaltaknak megfelelően.
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Rövid hivatkozás: „Különféle orvostechnikai eszközök adásvétele”.
II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével
(a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált
készülék nem ajánlható meg),
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,
— kezelőszemélyzet betanításával,
— öt év jótállás vállalása mellett,
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló
további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése
(csatlakozási pontok kialakítása),
a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”ában foglaltaknak megfelelően.
1. részben:
1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.
A meglévő berendezés: C – íves OEC 7700 Series sebészeti képerősítő röntgen berendezés
2. részben:
1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése
A meglévő berendezés: 7XPro 100 – HF 632 digitális röntgen gép.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
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Elnevezés: 1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével
(a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált
készülék nem ajánlható meg),
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,
— kezelőszemélyzet betanításával,
— öt év jótállás vállalása mellett,
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló
további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése,
a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”ában foglaltaknak megfelelően.
1. részben:
1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.
A meglévő berendezés: C – íves OEC 7700 Series sebészeti képerősítő röntgen berendezés.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000

3)

Mennyiség
1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Bírálati szempont:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
Ajánlatkérő által előírt minimális műszaki előírás, műszaki tartalom:
Műtői felhasználásra.
Energiaellátási igény 230 Volt 16 amper standard fali csatlakozó.
Felépítés: C-ív különálló monitorral.
Fókusz-képérzékelő távolság (SID) Minimum 95 cm.
C-ív szabad nyílás minimum 75 cm
C-ív mélység minimum 65 cm
C-ív rotációs mozgásának minimális mértéke +/- 180°
C-ív vertikális mozgás (motoros) minimum 40 cm
C- ív legyezőmozgás minimum +/- 10°
C- ív képerősítő súlya monitortartó kocsi nélkül max. 300 kg
Generátor
Nagyfrekvenciás monoblock,. Felvételi idő 0,1 – 4.0 sec közötti
Generátor teljesítménye, minimum 2 kW
Álló anódú röntgencső
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Fókuszok száma min. kettő
Folyamatos üzemmóddal
Az anód hőmérsékletet a computer folyamatosan ellenőrzi.
Kollimátorok
Változtatható hat vagy nyolcszögletű (vagy esetleg több) írisz kollimátor
Félig átlátszó réskollimátor
Elektronikus kollimátor helyzet előjelzés sugárhasználat nélkül
Képerősitő
Hárommezős min. 23 cm-es képerősítő
TFT Monitor antisztatikus villódzásmentes
Az aktuális kVp és mA értékek megjelenítése
Választható folyamatos, pulsus és snap shot funkciók
Anatómiai előválasztás
Képtárolási kapacitás min.5 000 kép a berendezés saját memóriájában
Beépitett médiameghajtó (CD vagy DVD)
Képmátrix min. 512x512x8bit
Képfeldolgozás
Valós idejü automatikus fényerő-kontraszt szabályozás
Valós idejü képélesség szabályozás
Dicom Storage
Dicom Worklist
Dicom MPPS
Tartozékok: lábpedál az átvilágításhoz, steril takaró.
Rész száma: 2
Elnevezés: 1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése
1)
Rövid meghatározás
Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével
(a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált
készülék nem ajánlható meg),
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,
— kezelőszemélyzet betanításával,
— öt év jótállás vállalása mellett,
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló
további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése,
a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”ában foglaltaknak megfelelően.
2. részben:
1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése
A meglévő berendezés: 7XPro 100 – HF 632 digitális röntgen gép.
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2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000

3)

Mennyiség
1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Bírálati szempont:
Összességében legkedvezőbb ajánlat:
1. részszempont: ajánlati ár / nettó HUF Súlyszám=70
2. részszempont: megajánlott készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által készített mellkas
felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas diagnosztika CAD rendszerrel IGEN/
NEM Súlyszám=30
Ponthatárok közötti pontszám meghatározása:
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1,00-10,00. Az ajánlatkérő szempontjából
legkedvezőbb ajánlat maximális a legkedvezőtlenebb ajánlat minimális pontszámot kap.
Az egyes részszempontokra kiosztott pontszámok az adott részszempontra vonatkozó súlyszámmal („S”)
felszorzásra kerülnek, majd ezek a szorzatok összeadásra kerülnek. Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot elért Ajánlattevő lesz. Ajánlatkérő a pontkiosztás során elvégzett számításokban az értékeket 2
tizedes jegyig határozza meg.
1. részszemponthoz: ajánlati ár / nettó HUF (S=70)
Az értékelés módszere: fordított arányosítás, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb:
P = Alegjobb/Avizsgált *(Pmax – Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszemponthoz: megajánlott készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által készített
mellkas felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas diagnosztika CAD
rendszerrel
IGEN/NEM Súlyszám=30
Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval, tulajdonsággal rendelkező
eszköz (IGEN válasz esetén) az adott részszemponthoz tartozó maximális (10,00), míg az adott funkcióval,
tulajdonsággal nem rendelkező eszköz (NEM válasz esetén) minimális (1,00) pontszámot kap.
Csak egyféle válasz lehetséges. Vagy igen, vagy nem. Többféle válasz esetén az ajánlat érvénytelennek
minősül.
Ajánlatkérő által előírt minimális műszaki előírás, műszaki tartalom:
Általános orvos- szakmai információk
Lakossági szűrésre alkalmas digitális tüdőszűrő berendezés
Teljesítmény 6 órás műszakban: Min. napi 300 szűrés, csúcsidőben: min 60 felvétel / óra
Az adatbázisba minimum rögzíteni lehet:
— a páciens TAJ számát,
— a páciens születési helyét, idejét,
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— a páciens anyja nevét,
— a páciens lakhelyét, telefonszámát,
— rizikófaktorokat,
— szabadon definiálható megjegyzés rovatot
A szűrőberendezés maximális áramigénye: 3x16 A, 230 V 50 / 60 Hz
Felvételi szerkezet sugárvédelmi kabinnal
Elektromotorral üzemelő páciensemelő, könnyű pozícionálhatósággal
Sugárvédett felvételi kabin, könnyedén záródó, ólomüveg ablakos
Nagyméretű, beépített digitális flat-panel detektor a képátvitelhez, legalább 40x40cm
A detektortartóban min. 60 lam/cm álló finomrács és 3 mezős AEC kamra
Érintő képernyős, integrált detektor- és generátorvezérlés. A munkahely APR programja egyúttal a generátort is
vezérli, a generátor beállításai -KV mAs – előre programozottak.
A vezérlőfelület a generátor és detektorfunkciók vezérlésén felül a munkalista kezelésére, valamint a képek a
TFT monitoron történő megtekintésére is szolgál
Gyári munkahely-vezérlő program, azaz a munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos
Munkahely-vezérlő program gyártója, típusa
Digitális képrögzítés: Min. 2,5k x 2,5k pixel
Felvételi mezőméret: Min. 41 x 41 cm
Scintillátor anyaga: CSi
Szürke árnyalat leképezés (A/D konverzió): Min. 16 bit
Röntgen generátor
Min. 50 kW-os nagyfrekvenciás kivitel (2 %-os hullámossággal) 10 kWs energiatárolással
150 kV-os csőfeszültség, 1 kV-os léptetéssel
Röntgencső
Normál fordulatú röntgencső
Automatikus csővédelmi rendszer
Anód hőkapacitása: min. 300 kHU
Nagyfókusz mérete: Max.1,3 mm
Kisfókusz mérete: Max. 0,6 mm
Paciens kabin / emelés
Motoros pácienslift emelési magassága
Motoros pácienslift maximális terhelhetősége, kg.
Átbocsátó képesség: min. 30 páciens/óra
Fókusz-detektor maximális távolsága min 180cm,
Adat- és képkezelési funkciók
DICOM szabvány szerinti adatforgalmazás:
DICOM Worklist SCP
DICOM Store SCP
Utólagos kép-kezelési (Post-processing) funkciók:
Kép-optimalizálás képrészletre
Inverz kép
Képnagyítás
Terület és hosszmérés
Lupe
Gammakorrekció
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Képre szöveg és grafika felvitele
Különböző archiválási lehetőségek
Informatikai háttér, tüdőszűrő röntgen munkahely részegységei
1.Páciens adatbeviteli munkaállomás
Vírusvédelmi program
Számítástechnikai háttér:
Min. Intel Core i3 processzor
Min. 4 GB RAM
Min. 500GB SATA
DVD író/olvasó
Min. 19"-os színes monitor
Magyar billentyűzet
Optikai egér
Windows 7 Professional op. Rendszer, vagy azzal egyenértékű
2. Felvételi, operátori munkaállomás
Röntgenfelvételek készítésére alkalmas, a felvétel elfogadása után átküldi azt a szerverre.
Munkaállomáson a páciensválasztás munkalistáról történik
DICOM 3.0 kompatibilitás
Számítástechnikai háttér:
Min. Intel Core i3 processzor
Min. 2 GB RAM
Min. 300 GB HDD
DVD olvasó
Min. 19"-os színes monitor Magyar billentyűzet
Optikai egér
Windows 7 op. rendszer (vagy azzal egyenértékű) Mellkas-felvételi szoftver Szünetmentes tápegység: min. 650
VA
Processzálási funkciók:
Ablakolás
Inverz kép megjelenítése
Forgatás, tükrözés
Kicsinyítés/ nagyítás
Távolság-, terület- és szögmérés
Mozgókép (cine) üzemmód
Pixel denzitás megjelenítése
Grafika és szövegrögzítés a képre
Tetszőleges kézzel rajzolt alakzat elhelyezése (ROI)
Előnézeti képek támogatása a gyorsaság érdekében
Páciens CD import lehetősége
W/L preset CT felvételekhez
3. Leletező munkaállomás
Négy magos processzor
Minimum 2 GB RAM
Minimum 250 GB SATA merevlemez
1Gbit/s LAN kártya
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DVD-RW
Magyar billentyűzet
Optikai egér
MS Windows 7 Professional (vagy azzal egyenértékű)
Leletező szoftver-ami illeszkedik az intézet PACS rendszeréhez
Grafikus kártya, mely alkalmas a 2 db 2 MP-es radiológiai monitor meghajtására is
PACS megtekintő és leletező szoftver
Leletező monitorok
2 db min 2MP radiológiai leletező monitor
Méret min. 21”
Fényerő min.: 1200 cd/m2
Kontraszt: min.: 1400:1.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár; mértéke pedig a kötbér alapjának 1 %-a minden naptári
nap után, de legfeljebb a Szerződéses ár nettó (ÁFA nélküli) összegének (a szerződés összértékének) 20 %a.
Ezt meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a szerződés még nem teljesített részétől elállhat vagy a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
A hibás teljesítési kötbér: alapja a nettó szerződéses ár; mértéke pedig a kötbér alapjának 1 %-a minden naptári
nap után, de legfeljebb a Szerződéses ár nettó (ÁFA nélküli) összegének (a szerződés összértékének) 20 %a.
A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár; a kötbér mértéke pedig a kötbéralap 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: 60 hónap.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A szerződés a KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” tárgyú Európai Uniós pályázati forrásból kerül finanszírozásra. A
támogatás mértéke 100 %.
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást közvetlen szállítói
kifizetéssel teljesíti.
A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű
előleg kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése, valamint az 57/A. § (1)-(6)
bekezdései alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos
jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás
részletszabályait a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok
ellátására kijelölt tagja határozza meg.
Ajánlattevő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel
történő elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által részletesen szabályozott
módon köteles megtenni.
Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a
nyertes ajánlattevő köteles a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt
Szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai
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uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára szóló Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja. Előleg
visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg
biztosítékaként (4/2011. Korm. r. 57/A.§ (3)). A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban
meghatározott formában, illetve módon. (Kbt. 126. §. (6) bekezdés b) pontja)
Az igényelt előleg összege a szerződés teljesítését követően kiállított számlából kerül levonásra.
A kifizetés rendje:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Közbeszerzési részenként egy számla nyújtandó be.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek mérési jegyzőkönyvben dokumentált 24 órás méréssel
alátámasztva kell kimutatnia, hogy a leszállított berendezés a régi (ajánlatkérőnél jelenleg
üzemelő) berendezéshez képest egy vizsgálatra vetítve a legalább 15 %-os energia-felhasználás
csökkenést teljesíti. Az előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a végszámla
kifizetésének feltétele.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, 2011. évi CVIII. törvény 130.§ (1), (4)
és (6) bekezdései, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is: „Pályázati
azonosítószám: KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása”
A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § alkalmazása kötelező.
Alkalmazandó továbbá különösen a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozását a
szerződés teljesítéséhez.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági
szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
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Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkező jelentkezésében, csak nyilatkozni köteles arról, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.
§(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás feladásánál nem
lehetnek korábbiak.
Külön hivatkozunk a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ra.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadó a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 2014. évi
57. számában, 16.5.2014-án és a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 1.6.2012-jén megjelent
útmutatói.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) c) pont alapján:
Mindkét részre:
részvételre jelentkező csatolja nyilatkozatát a részvételi felhívás feladását megelőző előző három lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyában elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően,
hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak;
P./1.1.:
Amennyiben részvételre
jelentkező az előző három üzleti éven belül jött létre vagy kezdte meg tevékenységét, abban az
esetben nyilatkozatban meg kell adni a részvételre jelentkező létrejöttének, illetve a tevékenység
megkezdésének dátumát.
P/1. és P/1.1.pontok vonatkozásában:
A nyilatkozatokat külön-külön azon részre/részekre vonatkozóan kell megtenni, amelyekre ajánlattevő ajánlatot
kíván tenni.
A közbeszerzés tárgya kifejezés alatt az adott részben szereplő termékkört érti ajánlatkérő.
Alkalmasság igazolása körében hivatkozunk a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire.
Az alkalmasság igazolása körében hivatkozunk továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Az eljárásban alkalmatlan az a részvételre jelentkező, akinek
a részvételi felhívás feladását megelőző előző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyában elért –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri a(z):
1.részre (C-íves röntgen átvilágító készülék árbevétele): nettó 12 000 000 HUF-ot,
2. részre (Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer árbevétele): nettó 30 000 000 HUF-ot.
P/1.1. pont vonatkozásában:
az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha működése ideje alatt a közbeszerzés fent meghatározott
tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el fentiekben meghatározott
részenkénti érték arányos (napokra vetített) értékét.
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1:
1-2. részekre:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a jelentkezéssel érintett
részenként legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdete és vége év/hó pontossággal),
— a teljesítés helye;
— a nettó ellenszolgáltatás összege,
— a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefon és
telefaxszáma,)
— a szállítás vagy szolgáltatás tárgya.
Az alkalmasság igazolható:
a)-ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b)-ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A referenciát adó nyilatkozik arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
M/2 1-2. részekre:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján részvételi jelentkezőnek
jelentkezésében be kell nyújtani a megajánlani kívánt termékre vonatkozóan a termékeknek az ajánlatkérő által
a jelen felhívás B mellékletében előírt műszaki követelményeknek
való megfelelőségét bemutató műszaki leírását, továbbá csatolni kell a jelentkezésben a megajánlani kívánt áru
fényképét (prospektus).
A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani továbbá a megajánlani kívánt termékek műszaki
leírásában foglaltak alátámasztására a gyártó megnevezését, címét, a termék azonosító adatait
(gyártmány és/vagy típus) gyártói
termékleírást, amelyből a megajánlani kívánt termékre vonatkozóan benyújtott megajánlani kívánt műszaki
leírásban foglalt paraméterek és az azokhoz rendelt értékek megtalálhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1:
Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított elmúlt 3 évből összesen legalább 1 db, összességében legalább
1. részre:
nettó 12 000 000 HUF értékű C-íves röntgen készülék értékesítésére (szállítására),
2. részre:
nettó 30 000 000 HUF értékű Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer értékesítésére (szállítására)
vonatkozó referenciával.
M/2 1-2. részekre:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a megajánlani kívánt áru nem felel meg az ajánlatkérő által a jelen
felhívás B mellékletében előírt műszaki követelményeknek.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 55. §. (4) bekezdésében
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előírtak figyelembevételével bírálja.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Az ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/
E számú, „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” megnevezésű
projekt keretében, amelynek feltétele a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
megléte.
Tekintettel a pályázat benyújtási határidejére (2015. augusztus), az alkalmazható eljárástípusok közül más
típus (nyílt eljárás) esetében (tekintettel a várhatóan szükséges hiánypótlás és a bírálat időtartamára is) nem
biztosítható a szerződéskötés a megjelölt határidőig, ezért szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.7.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.7.2015 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
8.7.2015

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E számú projekt.

VI.3)

További információk
1.) Jelen eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra, ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt (pályázatot) kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukció keretein belül.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján a
támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása
esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A
feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatói Okirat megkötése.
2.) A jelen – energia megtakarítás célú – beszerzés kapcsán a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
által leszállításra kerülő új röntgen berendezések a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő)cserélendő
berendezésekhez mérten egy vizsgálatra vetítve minimum 15 %-os energia megtakarítást kell teljesíteniük.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a megajánlott
berendezések a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezésekhez mérten minimum 15 %os energia megtakarítást biztosítanak. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
A meglévő berendezések becsült energia fogyasztásának meghatározását – ellenőrző mérések végzését
– Részvételre Jelentkezőnek/Ajánlattevőnek kell meghatároznia ill. elvégeznie. Ajánlatkérő – erre irányuló
Részvételre Jelentkezői/Ajánlattevői igénybejelentés esetén legkésőbb két munkanapon belül biztosítja a
mérések elvégzését.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötelessége és felelőssége annak egyértelmű bizonyítása, hogy a
cserélendő berendezések, készülékek energia felhasználásához képest a leszállításra kerülő berendezések,
készülékek az energia megtakarítás előírt legalább 15 %-os mértékét teljesítik.
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon 9:00 órától 14:00
óráig.
A dokumentációt letölteni a Kanizsai Dorottya Kórház honlapjáról jelszóval lehet. Ajánlatkérő Részvételre
Jelentkező részére e-mailben megküldi az elérési útvonalat és a letöltéshez szükséges jelszót, melyet
Jelentkező a titkarsag@nkkorhaz.hu e-mail-címen igényelhet.
A regisztrációhoz és jelszókéréshez e-mailben meg kell adni a következő adatokat:
— Jelentkező neve, székhelye
— Jelentkező elérhetősége (e-mail cím, postacím, telefon, telefax)
— kapcsolattartó neve elérhetősége
A dokumentáció letöltéséhez szükséges jelszó a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 11:00 óráig emailben igényelhető, figyelembe véve a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának időigényét.
A dokumentáció sikeres letöltéséről visszaigazolást kérünk e-mailben. Visszaigazolás hiányában a
dokumentációt hiánytalanul letöltöttnek tekintjük.
Felhívjuk Tisztelt Részvételre Jelentkezők és Érdeklődők figyelmét, hogy Ajánlatkérő valamennyi érdekelt
gazdasági szereplőről nyilvántartást vezet. Az adatok a közbeszerzési dokumentumok között megőrzésre
kerülnek.
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A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt részvételi jelentkezésenként
legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell
vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható, nem tehető közzé.
4.) Ajánlatkérő a berendezések telepítésével érintett helyszínein 26.6.2015-án 11:00 órai kezdettel – nem
konzultációs jelleggel – helyszíni bejárást tart. Találkozás: Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa,
Szekeres J. u. 2-8.) Igazgatási Épület Főigazgatói tárgyaló fszt.
A bejárásról készült jegyzőkönyvben rögzített kérdésekre kiegészítő tájékoztatás keretében adunk választ.
A kiegészítő tájékoztatás a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő
határidőben – Ajánlatkérő honlapjáról a dokumentáció eléréséhez megadott jelszó és felhasználói névvel érhető
el. A kiegészítő tájékoztatásról ezen kívül Ajánlatkérő külön értesítést nem küld. A kiegészítő tájékoztatás
megismerése Részvételre Jelentkező felelőssége.
A becsült energia fogyasztáshoz szükséges mérések elvégzésére – amennyiben erre a helyszíni bejáráson
nem került sor, és Részvételre Jelentkező/Ajánlattevő igényli – Ajánlatkérő akár külön egyeztetett időpontban
az eljárás részvételi vagy ajánlattételi szakaszában is biztosít lehetőséget Részvételre Jelentkezőnek/
Ajánlattevőnek.
5.) Jelen felhívás II.3.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés hatálybalépésének
időpontjától kezdődik. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Támogatói Okirat megkötésre (aláírásra)
került. A Támogatói Okirat aláírásáról a szerződés tervezetben foglaltak szerint az ajánlatkérőként szerződő fél
haladéktalanul (1 munkanapon belül) értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő felet.
6.) A meglévő, régi berendezések elszállítása: az elszállítást megelőzően 4 héttel jelezni kell az ajánlatkérő
szerződésben megadott kapcsolattartója részére az elszállítási szándékot, a régi
berendezések elszállítása legkorábban az új röntgen berendezések szállítása előtt 7 nappal lehetséges.
Próbaüzem minimális időtartama: 7 nap (a teljesítés időtartamába foglaltan)
Az üzembe helyezés (teljesítés) teljesnek tekinthető: a leszállítást és beszerelést követő próbaüzem (és a
próbaüzem időtartama alatt elvégzett oktatások) és a legalább 15 %-os energia megtakarítást igazoló mérések
lefolytatását és ezek dokumentálását, valamint a régi berendezések dokumentált selejtezését, leszerelését és
dokumentált elszállítását követően.
7.) A részvételi jelentkezéseket munkanapokon 08:00 órától 14:00 óráig kell benyújtani, a részvételi jelentkezési
határidő lejártának napján 11:00 óráig.
A jelentkezéseket a Kbt. 61. § rendelkezéseit alapul véve az alábbi formai követelmények betartásával kell
benyújtani:
— példányszám: 1 eredeti példány,
— a jelentkezést zsinórral, lapozhatóan, nem bontható módon össze kell fűzni, a csomót matricával a
jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a jelentkező részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen,
— A jelentkezésnek tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok
a jelentkező által alkalmazott sorszámozás alapján megtalálhatóak,
— a jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodószervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az utóbbi felhatalmazást írásos meghatalmazás és teljes
bizonyítóerejű magánokirat formájában csatolni kell a jelentkezéshez (elegendő egyszerű másolatban),
— a jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni,
— a jelentkezés valamennyi lapját szignózni kell.
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Jelentkező jelentkezését az eredetivel mindenben megegyezően, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható
elektronikus adathordozón (pl. CD.) is köteles benyújtani. Jelentkezők szíveskedjenek jelentkezésükhöz
cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya
a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja:
Dátum: 3.7.2015. 11:00 óra
Hely: Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Igazgatási Épület – Főigazgatói
tárgyaló
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek.
8.) Résvételre Jelentkezőnek csatolni kell nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés, 55. § (5) bekezdés, 60. § (3)
(5)-(6)bekezdésekre, szükség szerint a Kbt. 80. § (1) bekezdésre. Nemleges nyilatkozatok is csatolandók.
9.) Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.
10.) A részvételi szakasz eredményéről a Tisztelt Jelentkezőket az írásbeli összegezés megküldésével
értesítjük.
11.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
12.) Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szakmai alkalmasságának
feltételeit-mindegyik alkalmassági követelmény vonatkozásában – a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
13.) Részvételre Jelentkezőknek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és
okiratot magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Irányadó: a magyar fordítás. Elegendő Részvételre
Jelentkező általi felelős fordítás benyújtása.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes
visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
15.) Az eljárásban bármely név, konkrét megjelölés (konkrét gyártmányú, eredetű, típusú
dologra,eljárásra,tevékenységre) hivatkozás – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, beleértve a
műszaki dokumentációt – csak az adott termék, dolog, eljárás, tevékenység jellegének egyértelmű és pontos
meghatározása érdekében történt, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kitétel a termék,dolog,
eljárás, tevékenység neve mellett irányadó. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőitamellyel az egyenértékűség igazolható – Részvételre Jelentkezőnek/Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az
igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az
egyenértékűséget. Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben – a terméklista
bármely csekély hányadára,darabjára vonatkozóan -, akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen
elvárásának.
16.) Részvételre Jelentkező jelentkezésében köteles csatolni – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint.
Részvételre Jelentkezőnek csatolnia kell a jelentkezéshez tartozó valamennyi dokumentumot (nyilatkozatot)
aláíró,kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az
aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal
egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.
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17.) Csak gyárilag előállított új termék ajánlható meg. Ez vonatkozik a megajánlott készülék minden elemére.
Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított
termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám stb.
konkrét elnevezéssel).
Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben, akár egészben nem felel meg
Ajánlatkérő ezen elvárásának.
18.) A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármely szükséges engedély beszerzése Részvételre
Jelentkező/Ajánlattevő feladata.
19.)Irányadó jog: a magyar jog
20.) Alkalmazandó idő: CET
21.) A nyertes ajánlattevő feladata a fenntartási időszak során vállalt karbantartás keretében évente egy
alkalommal a KEOP -5.6.0/E/15 felhívásban foglaltaknak megfelelően fenntartási jelentések készítése,
amelyhez elvégzi a szükséges méréseket, melyek alátámasztják a 15 %-os
energia-felhasználás csökkenést.
22.) Amennyiben Részvételre Jelentkező, közös részvételre jelentkezők bármelyike, alvállalkozó,illetve
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő)
cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételre
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
23.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 84. § (3) bekezdés értelmében az
eljárás – jelen – részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot,
ez jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 74.§ (3) bekezdés).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
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E hirdetmény feladásának időpontja:
22.6.2015
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