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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437079-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Röntgenberendezések
2015/S 241-437079

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Heim Pál Gyermekkórház
AK02968
Üllői út 86.
Címzett: Szervó Katalin
1089 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12100711
E-mail: second.katalin@gmail.com 
További információ a következő címen szerezhető be:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Alkotás út 53. (MOM park), E épület 3. emelet
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Fodor Kata
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17961000
E-mail: drfodor@mkbt.eu 
Fax:  +36 17961001
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Alkotás út 53. (MOM park), E épület 3. emelet
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Fodor Kata
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17961000
E-mail: drfodor@mkbt.eu 
Fax:  +36 17961001
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Alkotás u. 53., E épület III. emelet
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Fodor Kata
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437079-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:second.katalin@gmail.com
mailto:drfodor@mkbt.eu
mailto:drfodor@mkbt.eu
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Telefon:  +36 17961000
E-mail: drfodor@mkbt.eu 
Fax:  +36 17961001

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: 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 röntgen berendezések szállítására, üzembe helyezésére, javítására a jótállási időn
belül, a felhasználók betanítására az „Egészségügyi eszközök energiamegtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E számú projekt keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1089 Budapest, Üllői út 86.).
NUTS-kód HU101

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 röntgen berendezések szállítására, üzembe helyezésére, javítására a jótállási időn
belül, a felhasználók betanítására az „Egészségügyi eszközök energiamegtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E számú projekt keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33111000

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:
Vállalkozási szerződés keretében radiológiai berendezések beszerzése a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú
konstrukció keretében az alábbiak szerint:

mailto:drfodor@mkbt.eu
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1. rész: digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés motoros mozgatással, távfelvételi állvánnyal, teljes körű
installációval;
2. rész: digitális mobil rtg berendezés csecsemők vizsgálatára is alkalmas kiépítésben, forgatható oszlopon és
teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgencső, a könnyű pozicionálás érdekében, teljes körű
installációval;
3. rész: fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel
kombinálhatóan, teljes körű installációval.
A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszközök beszerelését és rendeltetésszerű használatra
alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek
használatának betanítását a felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az
érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét,
a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően az EV mérési jegyzőkönyv
felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások magyar nyelven, nyomtatott formában és/
vagy elektronikus formában (CD-ROM).
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő berendezések szakszerű leszerelése és a vonatkozó
jogszabályok szerinti megsemmisítése.
A részletes műszaki paramétereket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

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
Kezdés 25.12.2015. Befejezés 29.12.2015

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés motoros mozgatással, távfelvételi állvánnyal
1) Rövid meghatározás

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés motoros mozgatással, távfelvételi állvánnyal.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33111000

3) Mennyiség
1 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.12.2015. Befejezés 29.12.2015

5) További információk a részekről
Digitális felvételező/átvilágító munkahely, motoros mozgatással, távfelvételi állvánnyal – 1 db.
Minimumelvárás, és az ajánlati ár tartalmazza a berendezés teljes körű telepítését, érintett helyiségek
építészeti, statikai, elektromos, gépészeti csatlakozásainak kialakítását a beszállítási útvonal kialakításától
a berendezés használatbavételi átadásáig. Különösen vonatkozik a szükséges elektromos szekrények,
kábelezések, fali és padlócsatornák, kábeltálcák illetve telepítés utáni helyiségrekonstrukciós munkálatokra. Az
ajánlott berendezéshez megfelelő telepítési javaslat/terv elkészítése, sugárvédelmi engedélyezés lebonyolítása,
illetve az ehhez szükséges MSZ 824 szerinti sugárvédelmi szerkezetek kialakítása a szállító feladata.
Minimumelvárások
Megnevezés, minimum elvárások szerinti követelmények, ajánlatban szereplő paraméterek.
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Vizsgáló szerkezet:
— dönthető vizsgálószerkezet megléte kötelező,
— felül csöves (OT) elrendezés megléte kötelező,
— dönthetőség +89 fok/-17 fok,
— asztallap legalacsonyabb magassága padlótól mérve max. 90 cm,
— asztallap teherbírása min. 200 kg,
— asztallap sugárszűrése max. 0,75 mm Al egyenértékű,
— fókusz – képfelvevő távolság min. 120–140 cm,
— motoros fókusz – filmtávolság-beállítás megléte kötelező,
— sugárirányú dönthetőség min. +/-40 fok,
— csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya min. 100 cm.
Vezérlés:
— Távirányításos vizsgálószerkezet vezérlés megléte kötelező
— Flat Detektor
— detektor mérete min. 41 x 41 cm,
— detektor mátrix nagysága pixelben min. 2 500 x 2 500,
— pixelméret max. 150 μm,
— átkapcsolható mezőméretek száma min. 3 mező.
Monitorok:
— 2 db flat monitor TFT kijelzővel, megléte kötelező,
— monitorok mérete min. 19”,
— monitorok felbontás min. 1 280 x 1 024 pixel,
— monitorok tipikus fényereje min. 400 cd/m²,
— képtároló kapacitása 1 024 x 1 024 mátrixban min. 25 000 kép,
— Dicom megfelelőség megléte kötelező,
— Dicom funkciók min.: Dicom send, Dicom Worklist, Dicom Print megléte kötelező,
— beépített CD/ DVD, USB archiválás megléte kötelező.
Röntgen generátor:
— nagyfrekvenciás, megléte kötelező,
— névleges kimenő teljesítmény min. 65 kW,
Radiográfia:
— max. csőfeszültség min. 140 kV,
— maximális csőáram felvételnél min. 600 mA,
— maximális mAs min. 600 mAs,
— testtáj szerinti programozás megléte kötelező,
— beírható programok száma min. 200,
— fluoroszkopia,
— pulzatilis átvilágítási csőáram tartomány legalább 0,5–10 mA.
Röntgencső:
— gyorsfordulatú, min. 8 500 fordulat/perc,
— kis fókusz mérete max. 0,6 mm,
— nagy fókusz mérete max. 1,0 mm,
— anód hőkapacitása min. 600 kHU,
— röntgencső búra hőkapacitása min. 2 200 kHU.
Távfelvételi állvány:
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— Flat detektor (csak abban az esetben, ha az asztal detektora fix beépítésű vagy nagyobb méretű, mint az
állvány tartója), kérjük megadni,
— Dönthető Bucky megléte kötelező,
— Bucky rács megléte kötelező.
Megnevezés:
— asztallap motorikus hosszirányú mozgatása megléte kötelező,
— asztallap hosszirányú mozgástartomány. min.100 cm,
— a mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystic-kal (bármilyen egyéb gomb
megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt,
— generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges,
— adattárolás.

Rész száma: 2
Elnevezés: Digitális mobil rtg berendezés
1) Rövid meghatározás

Digitális mobil rtg berendezés.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33111000

3) Mennyiség
1 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.12.2015. Befejezés 29.12.2015

5) További információk a részekről
Digitális mobil röntgen berendezés, csecsemők vizsgálatára is alkalmas – 1 db.
Minimumelvárások
Megnevezés, minimum elvárások szerinti követelmények, ajánlatban szereplő paraméterek.
Generátor:
— teljesítmény min. 35 kW,
— kV tartomány min. 50–125 kV,
— mAs tartomány min. 0,5–350 mAs,
— min. expozíciós idő max. 1 ms,
— akkumulátoros üzemű felvételkészítés megléte kötelező,
— felvétel készítése teljesen üres akkumulátor mellett, hálózati csatlakozásról, megléte kötelező.
Röntgencső:
— Forgó anód megléte kötelező
— Fókusz max. 1,0 mm
— Anód forgási sebesség Min. 2800 fordulat/perc
— Anód hőkapacitás Min. 100 kHU
Flat detektor:
— gyárilag integrált wifi-s mobil detektor megléte kötelező,
— detektorméret min. 30 x 40 cm,
— mátrix min. 2 000 x 2 000 pixel,
— pixelméret max. 150 mikron,
— képmélység min. 12 bit,
— detektor teherbíró képessége, ha a páciens a detektoron áll, min. 100 kg.
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Mechanikai paraméterek:
— csőfókusz legkisebb padlótól mért távolsága max. 80 cm,
— csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min. 200 cm,
— berendezés össztömege max.: 600 kg, kérjük megadni.
Képfeldolgozás:
— érintőképernyős monitor megléte kötelező,
— monitorméret min. 17”,
— képtároló kapacitás (1 k x 1 k felbontásban) min. 2 000 kép,
— képforgatás megléte kötelező,
— kép inverz megléte kötelező,
— képtükrözés megléte kötelező,
— jobb/bal markerek megléte kötelező,
— megjegyzések beírása megléte kötelező,
— Dicom munkalista megléte kötelező,
— Dicom print megléte kötelező,
— Dicom send megléte kötelező,
— képek mentése USB kimeneten megléte kötelező,
— berendezés távdiagnosztizálási lehetősége WAN-on keresztül, megléte kötelező,
— forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgencső, a könnyű
pozicionálás érdekében, kérjük megadni,
— teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső
tartókaron belül helyezkednek el), kérjük megadni.
A nyertes ajánlattevő feladata az új berendezés a régi berendezéshez viszonyított, 1 vizsgálatra vetített,
minimum 15 %-os energiamegtakarításának kimutatása, dokumentálása. Ennek során kizárólag a hatásos
teljesítményt kell figyelembe venni, meddő teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.
A sikeres teljesítés része 7 nap próbaüzem teljesítése, amely a teljesítési határidőbe beleszámít.
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos részletes követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

Rész száma: 3
Elnevezés: Fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel kombinálhatóan
1) Rövid meghatározás

Fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel
kombinálhatóan.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33111800

3) Mennyiség
1 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 25.12.2015. Befejezés 29.12.2015

5) További információk a részekről
A nyertes ajánlattevő feladata az új berendezés a régi berendezéshez viszonyított, 1 vizsgálatra vetített,
minimum 15 %-os energiamegtakarításának kimutatása, dokumentálása. Ennek során kizárólag a hatásos
teljesítményt kell figyelembe venni, meddő teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.
A sikeres teljesítés része 7 nap próbaüzem teljesítése, amely a teljesítési határidőbe beleszámít.
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos részletes követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
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Paraméter, minimumfeltétel:
— a megajánlott berendezés pontos típusa: kérjük megadni,
— alkalmas automatikus PAN, CEPH felvételek készítésére 2D-ben, és 3D-ben is, igen,
— automatikus idegcsatorna kereső megléte, igen,
— legyen alkalmas alkalmas fül-orr-gégészeti programok futtatására. Légutak, csigolya, csontállomány,
csontvastagság vizsgálatára, igen,
— pácienspozicionálás: álló, de lehetséges ülő is a megajánlott eszköz esetén, igen,
— motoros páciensszék, legyen állítható magasságú gyermekeknek, kerekes székeseknek, külön
gyerekszékkelés/vagy motorosan állítható magasságú röntgencső, igen, Kérjük részletesen ismertetni,
— FOV méret minimuma maximum 11 x 10 cm,
— FOV méret maximuma minimum 23 x 17 cm,
— automatikus kollimátorok segítségével, állítani lehessen az FOV-t minimum 3 méretben, előny a több. Kérjük
részletesen megadni,
— S=5, szkennelési idő maxima kevesebb mint 26 sec.,
— Voxel méret min. 0,125 mm,
— rekonstrukciós idő kevesebb mint 20 sec.,
— szoftverlicencdíj nélküli szabad felhasználású legyen, igen,
— beolvasási idő max. 8,9 sec.,
— szürkeárnyalatok min. 14 bit,
— csőfeszültség, kérjük megadni.
Panel:
— szoftver legyen Dicom 3-kompatibilis, PACS interface-szel, igen,
— a készülékhez tartozzon 3D rekonstrukciós szoftver és számítógép monitorral, billentyűzettel, igen,
— fájlméretek: 50 MB alatti,
— eszköz Dicom-illesztése a PACS rendszerrel, igen,
— adattárolás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését követően 1 db (vég)számla benyújtását írja elő. A számla a szerződésszerű
teljesítést követően utólagosan kerülhet benyújtásra a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Az
igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű végteljesítést követően, banki átutalással,
számla ellenében, HUF-ban történik a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint,
60 napon belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.
A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A tárgyi eljárás fedezetéül szolgáló európai uniós forrás felhasználását lehetővé tevő konstrukció
azonosítószáma és a támogatás intenzitása: KEOP-5.6.0/E/15, a támogatás intenzitása: 100 %. A finanszírozás
formája: utófinanszírozás.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Jelen eljárás során alkalmazandók a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai is.

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
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen
igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–14. § és 16.
§ szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ Valamennyi rész
tekintetében:
— a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az
ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott
értéket.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és
a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A fentiekben részletezett igazolások benyújtására a felhívott gazdasági szereplőket ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően hívja fel.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV.
részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Valamennyi rész tekintetében:
— az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző
3, beszámolóval lezárt üzleti évben 1-nél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
alkalmatlan, ha:
— az 1. rész tekintetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (képalkotó diagnosztikai
eszközök) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 102 000 000 HUF-ot,
— a 2. rész tekintetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (képalkotó diagnosztikai
eszközök) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 33 000 000 HUF-ot;
— a 3. rész tekintetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (képalkotó diagnosztikai
eszközök) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 52 000 000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1/ pontban előírt alkalmassági
követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ Valamennyi rész tekintetében:
— a Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb
szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen
ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények.
M/2. Valamennyi rész vonatkozásában:
— a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének i) pontja alapján
csatolnia kell az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE
megfelelőségi tanúsítványt és gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel az
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek, és
rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel.
M/3. Valamennyi rész tekintetében:
— a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján
ajánlattevő csatolja valamennyi megajánlott termék tekintetében azok fényképét, valamint gyártó termékleírását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét ajánlatkérő felhívására igazolni kell, ami magában
foglalhatja az adott megajánlott termék fizikai valójában történő bemutatását is. A benyújtott nyilatkozatoknak,
igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A fentiekben részletezett igazolások benyújtására a felhívott gazdasági szereplőket ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően hívja fel.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV.
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részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év
összességében:
1. rész tekintetében: képalkotó diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, amely referenciák
együttes értéke elérte a nettó 102 000 000 HUF-ot;
2. rész tekintetében: képalkotó diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, amely referenciák
együttes értéke elérte a nettó 33 000 000 HUF-ot;
3. rész tekintetében: képalkotó diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, amely referenciák
együttes értéke elérte a nettó 52 000 000 HUF-ot;
M.2/ nem rendelkezik az adott rész tekintetében megajánlott termék az előírt CE tanúsítvánnyal, forgalomba
hozatali engedéllyel és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai
eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek;
M/3. nem felel meg az adott rész tekintetében megajánlott termék a jelen felhívás B. melléklet 5) pontjában
meghatározott műszaki követelményeknek.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

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
Nyílt

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

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: 22.12.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.12.2015 - 11:00
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

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
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22.12.2015 - 11:00
Hely:
1123 Budapest, Alkotás út 53. (MOM park), E épület 3. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.

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

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 energiamegtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E számú projekt. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5), illetőleg
(6) bek. alapján felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, továbbá a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért
Felelős Helyettes Államtitkárság, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által az adott eljárással összefüggésben
kibocsátott, nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány olyan oknak, illetőleg körülménynek minősül,
amelyek miatt a közbeszerzési eljárást, illetőleg annak érintett részét eredménytelennek nyilváníthatja.

VI.3) További információk
1) Formai előírások: az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A
cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, 1 db elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve – is
csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését, a rész számát a dokumentációban foglaltak szerint,
továbbá fel kell tüntetni a következőket: „Radiológia Heim – Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta
előtt!”. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.);
3) ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs
folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját,
külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum
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az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba
foglalt aláírásminta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat
a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni
(pl. bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az
ajánlatban.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői
megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
— a közös ajánlatevők nevét,
— azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet,
— az ajánlat aláírása módjának ismertetését,
— a szerződéses árból való részesedésük mértékét, valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet,
— valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges
munkák megvalósításáért,
— az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők
bevonása esetén.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett,
eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
11) Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban (magyar forintban) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában
csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében
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az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az
irányadó.
12) A III.2.2) P.1/ pont, valamint a III.2.3) M.1/–M.3/ pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb.
13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a közbeszerzési dokumentumok („dokumentáció”) az
ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi
elektronikus elérhetőségen: www.heimpalkorhaz.hu
A dokumentáció Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át
kell vennie.
14) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadó.
15) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
16) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget
ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/
ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült
kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
17) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
18) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
19) Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a jótállás időtartama alatt a kiszállás költségét is.
20) Bírálati szempontok: a Kbt. 76. §-ának megfelelően a bírálati szempontrendszer jelen eljárás 1. és 2. része
tekintetében a legalacsonyabb ár, a 3. része tekintetében a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Részszempont, súlyszám:
1. ajánlati ár (nettó HUF), 80,
2. automatikus kollimátorok segítségével állítani lehessen a FOV-t, 20.
(Minimum 3 méretben. Előny a több! Kérjük részletesen megadni!)
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.
Pontszámok megadásának módja:
A 3. rész 1–2. részszempont esetében:
— az értékelés módszere: a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) IV.
fejezet b. pontjában foglaltakra hivatkozással. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

www.heimpalkorhaz.hu
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Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra
21) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5), illetőleg (6) bek. alapján felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra
irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, továbbá a
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály által az adott eljárással összefüggésben kibocsátott, nem támogató tartalmú szabályossági
tanúsítvány olyan oknak, illetőleg körülménynek minősül, amelyek miatt a közbeszerzési eljárást, illetőleg annak
érintett részét eredménytelennek nyilváníthatja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás eredményeként létrejövő szerződés – amennyiben a szerződő felek
aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés tárgyi módosítása
hatálybalépésének napján lép hatályba (felfüggesztő feltétel), rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően
alkalmazandók. Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés tárgyi
módosítása hatálybalépésének napja korábbi dátumra esik, mint az eljárás eredményeként létrejövő szerződés
létrejöttének napja, úgy e szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján)
hatályba lép.
22) A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet –
a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.
23) Nyertes ajánlattevő köteles az általa szállított berendezések üzemeltetéséhez szükséges ismereteket
átadni. Köteles ezen felül a jótállási időn belül munkaidőben telefonon folyamatosan rendelkezésre állni.
24) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok elbírálása során, amennyiben a
műszaki paraméterek elbírálásával kapcsolatban az ajánlatkérőnek kételye merül fel vagy ellentmondást talál
az ajánlatban, ennek feloldására jogosult gyártói nyilatkozatot kérni az ajánlattevőtől.
Gyártói nyilatkozatként ajánlatkérő a gyártó által kiállított vagy a gyártó felhatalmazott képviselője által kiállított
nyilatkozatot fogad el, ebben az esetben a nyilatkozatot tevő cég képviseleti jogának (felhatalmazásának)
igazolására csatolni kell a gyártó által kiállított meghatalmazást, felhatalmazást egyszerű másolatban.
25) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
26) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
27) Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően
abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést.
Késedelmi kötbér: 25 000 HUF/nap.
Hibás teljesítési kötbér: az adott részre megajánlott bruttó ár 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az adott részre megajánlott bruttó ár 20 %-a.
Jótállás: 60 hónap jótállás biztosítása szükséges. A jótállás kezdő időpontja az ajánlatkérő által igazolt sikeres
átadás-átvétel lezárulta.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
28) Az eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás.
Indokolás: a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján.
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: ajánlatkérő a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0092 azonosítószámú,
„Röntgen berendezések energiamegtakarítást célzó beszerzése a Heim Pál Gyermekkórházban” c.
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pályázatának keretében többletforrás iránti igényt nyújtott be, amelynek felhasználása határidőhöz kötött (2015.
december), és amelyre tekintettel az alkalmazható eljárásfajták közül más fajta esetében nem biztosítható a
szerződéskötés és a teljesítés a megjelölt határidőig, ezért szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.
Ajánlatkérő a gyorsított eljárás választásakor vizsgálta a közbeszerzés összetettségét és az ajánlatok
elkészítéséhez szükséges időt, és ennek figyelembevétele mellett is alkalmazhatónak tartja ezen eljárásfajtát,
különös tekintettel arra, a nyilvánosság és a verseny biztosításának megfelelő szintje az eljárás TED-en
való közzétételével megvalósul, amely biztosítja másik tagállamban bejegyzett vállalkozás hozzáférését az
ajánlattételhez szükséges információkhoz, és ezáltal a potenciális ajánlattételt.
29) Kérjük csatolni a dokumentációban foglaltaknak megfelelően szakmai ajánlatát.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
7.12.2015
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