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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314618-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Orosháza: Orvosi felszerelések
2015/S 173-314618
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Orosházi Kórház
AK05914
Könd utca 59.
Címzett: dr. Duray Gergő
5900 Orosháza
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 68411166
E-mail: igazgatosag@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ohk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Back Bernáth utca 6.
Címzett: dr. Kelemen Zoltán
6728 Szeged
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 309031928
E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu
Fax: +36 68411166
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Back Bernáth utca 6.
Címzett: dr. Kelemen Zoltán
6728 Szeged
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 309031928
E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu
Fax: +36 68411166
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
dr. Kelemen Zoltán ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Back Bernáth utca 6.
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Címzett: dr. Kelemen Zoltán
6728 Szeged
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 309031928
E-mail: kozbeszerzes@invitel.hu
Fax: +36 68411166
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: kórház

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:
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes
közbeszerzési eljárás során.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
NUTS-kód HU332

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 orvosi műszerek beszerzése érdekében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000, 42931100, 33192100, 33195100, 38434520, 33182100, 33191100, 33112200, 33171000, 33192230,
33141700, 38510000

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: nem

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 megkötése az alábbi új orvosi műszerek beszerzése érdekében:
1 db Monitorrendszer (1db Központi monitor + 7 db Ágymelletti betegőrző monitor),
7 db Multifunkcionális lélegeztető gép,
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1 db Pacemaker generátor,
8 db Fecskendős infúziós pumpa,
1 db Volumetrikus infúziós pumpa,
1 db Vér- és infúzió melegítő készülék,
1 db Vérgáz analizátor,
2 db Betegmelegítő készülék,
3 db Defibrillátor,
6 db Intenzív betegágy,
7 db Gördíthető konzol, tárolóval,
2 db Gőzsterilizáló,
1 db Alacsony hőmérsékletű sterilizáló+hegesztő,
1 db Mosogatógép,
1 db Laborcentrifuga,
1 db Labormikroszkóp,
1 db Diagnosztikai UH készülék,
1 db Flexibilis video-endoszkópos torony,
1 db Satelit műtőlámpa,
1 db Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral,
2 db Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék,
1 db Műtőasztal,
1 db Laporoszkópos eszközök,
1 db Ortopédiai fúró- maró motor elektromos,
1 db Fúrómotor pneumatikus,
1 db Arthroszkópos torony,
1 db Arthroszkopos optikák, kézi eszközök,
1 db Phacoemulsificator készülék,
1 db Biometrikus lencsebemérő készülék,
1 db Automata csípő- és térdmozgató készülék.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
Csak új műszer szállítására van lehetőség, műszerenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az
üzemszerű használatra Eladó kötelessége.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése értelmében, a műszaki leírásban a meghatározott
eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való hivatkozás az elvárt műszaki színvonal
meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a „vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A
megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát
ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
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: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
08/09/2015
S173
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/13

HL/S S173
08/09/2015
314618-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4/13

III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: napi 1 %, de max. 10 % (alapja: késedelemmel érintett nettó eladási ár). Amennyiben az
Eladó/nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles
fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő/ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződéstől elállni,
felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: napi 1 %, de max. 10 % (alapja: hibás teljesítéssel érintett nettó eladási ár).
Amennyiben az Eladó/nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő/ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződéstől
elállni, felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ha az ajánlattevő felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért
vagy ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és ebben az esetben ajánlattevő 10 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár)
mértékű kötbért köteles fizetni.
Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Ajánlatkérő a
késedelem, hibás teljesítés és meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.
Előleg-visszafizetési biztosíték: 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 uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára
szóló Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az előleg-visszafizetési
biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre
állnia. 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)
Részletszabályok: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
Az Ajánlattevőknek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatukban nyilatkozniuk kell az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
Az igényelt előleg összege a szerződés teljesítését követően kiállított végszámlából kerül levonásra.
Jótállás időtartama: a sikeres üzembe helyezést igazoló átadás átvételtől számítottan 12 hónapban megadott
időtartamban áll fent.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait az
ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a struktúraváltás támogatása a járó-és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című konstrukcióra
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámon pályázatot nyújtott be, melynek kedvező elbírálása révén
100,000000 % támogatásban részesül – a támogatási szerződés megkötése még nem történt meg-. A
támogatás kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik. A vételár kifizetése szállítói
finanszírozás keretében történik, amelynek során a számlák kifizetése támogatás folyósítása által közvetlenül
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az Eladó, mint szállító részére történik figyelemmel a Kbt. 130.§ (1), (4) és (6) bekezdéseire és a 2013. évi V. tv
(Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseire. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy ha a szállítói finanszírozású
számlát tartalmazó kifizetési igénylést nem tudja 31.10.2015-ig benyújtani, akkor várhatóan utófinanszírozásúvá
válik az adott projekt elem.
Nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható
összege díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói összegű előleg kifizetését kérheti. Ajánlatkérő
saját forrás terhére nem biztosít előleg igénybevételt a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
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 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.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. A
projekttársaság létrehozása önálló ajánlattevők esetében is kizárt.

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
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11. §-a,
valamint – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014.
évi 57. szám, 16.5.2014.),
valamint – az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében – a
Közbeszerzési Hatóság által közzétett (KÉ. 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) „A közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról ás adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”
tárgyú útmutató szerint kell igazolnia.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) pont, a k) pont ka) és
kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok,
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szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a
kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani,
amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. Rendelet 7. §-a alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzés, a nemleges
nyilatkozat csatolása szükséges.
A benyújtandó igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi dátumúaknak kell lenniük.
Mindemellett felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§ (4)-(5) bekezdéseinek alkalmazására.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő az
ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja
alapján köteles becsatolni valamennyi élő pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek:
— számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye,
— számlanyitás dátuma,
— a vezetett számla száma,
— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban)
ajánlattevő számláján 30 napon túli sorba állítás előfordult-e.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két éven
belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy Ajánlatkérő elfogadja az ezen időszakból származó, fentiek
szerinti nyilatkozatot is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontja szerinti fogalmat érti.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése szerint is igazolható az alkalmasság. Az alkalmasság
igazolása a Kbt. 55.§ (4) -(6) bekezdései szerint is történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik élő pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban), vagy amennyiben
ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két éven belül jött létre, illetve kezdte meg
működését, így ettől az időponttól kezdődően az ajánlati felhívás feladásának időpontjáig terjedő
időszakban 30 napon túli sorba állítás előfordult.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1 Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladása napjától visszaszámított három évben (36 hónap
időtartamban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szállítások bemutatását,
megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését,
az ellenszolgáltatás összegét, a szállított áruk megnevezését, a teljesítés helyét és idejét ( kezdő és befejező
időpont megadásával év/hó/nap) és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt. [Kbt. 55. § (1) a) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy
nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia].
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M/2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ajánlatában
csatolja valamennyi megajánlani kívánt termékre vonatkozóan a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és – ha az
osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet alapján szükséges – a termék elismert (bármely
nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítványát.
M/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján ismertetnie kell
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek a nevét, végzettségének és képzettségének
ismertetését, szakmai tapasztalatuk leírását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakemberek
tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajzait, a végzettségüket igazoló okiratok
egyszerű másolati példányait és saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint is igazolható az alkalmasság. Az alkalmasság
igazolása a Kbt. 55.§ (4) -(6) bekezdései és 129.§ (7) bekezdése szerint is történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36
hónapos időtartamban orvosi műszerek szállításából származó referenciával melynek összesített értéke
eléri vagy meghaladja a nettó 130 millió forintot. A referencia-követelmény legfeljebb 3 db szerződésből
teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlani kívánt termékek valamelyike nem rendelkezik gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal, vagy – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet alapján
szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi
tanúsítvánnyal, amelyek az ajánlattételi határidő napján érvényesek és
igazolják, hogy a termék megfelel a 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben meghatározott
követelményeknek.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel nem rendelkezik,
aki műszaki mérnöki, főiskola vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik és legalább 3 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik orvostechnikai eszközök szervizelése terén.
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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 80
2. Intenzív betegágy: Ergonomikus funkció: a háttámla emelésével egy időben a lábrész és a háttámla is
eltávolodik az ülőrésztől. Súlyszám 5
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3. Intenzív betegágy: A háttámasz automatikus megállítása 30foknál (leggyakrabban használt pozíció).
Súlyszám 5
4. Intenzív betegágy: Véletlen ágymozgatás megelőzésére szolgáló, a kezelőszervek beindítását engedélyező
funkciógomb. Súlyszám 5
5. Műtőasztal:Asztallap hosszanti eltolhatósága: min. 350mm. Súlyszám 5
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: 14.10.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.10.2015 - 10:00

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: 14.10.2015 - 10:00
Hely:
dr. Kelemen Zoltán alirodája 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései alapján
meghatározott személyek.

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: A struktúraváltás támogatása a járó-és fekvőbeteg ellátás
fejlesztésével című konstrukció TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat.

VI.3)

További információk
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra, illetve a bevont új gazdasági szereplő
esetén (Kbt. 67. § (5) bekezdése) nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
2.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
3.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
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4.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
árbevétel esetében az adott naptári év fordulónapján, referencia esetében a referencia teljesítésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A különböző devizák
forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
5.) Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
(Kbt. 36.§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
6.) Alvállalkozók megjelölése: A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
— a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
— b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. A nyilatkozatot nemleges
tartalommal is szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
7.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
— az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
— A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
8.) Ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti példányban – újrahasznosított papíron- , valamint 1 példányban
elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) – amely az
aláírt papír alapú ajánlat szkennelt változatát tartalmazza – kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében
orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során” valamint „Az ajánlattételi határidő lejártáig
felbontani TILOS!” és az Ajánlattevő neve, címe.
Példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig
sor kerül a megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
A legkülsőbb csomagolásnak csak egyik oldala tartalmazhat írott információt (címzés, kért megjelölések)! Az
ajánlatot közvetlenül a címzetthez kell kézbesíteni.
Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot
személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9:00 és 15:00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett
időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:00 és 10:00 óra között lehet leadni az A/III.
melléklet szerinti helyen.
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Amennyiben az eredeti illetve az esetleges másolati valamint a digitálisan benyújtott ajánlat között eltérés van,
úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak.
9.) A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal
meghosszabbodik.
10.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről – az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint
írásban tájékoztatja.
11.) A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11.
nap
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére
vonatkozóan.
13.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.
14.)A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és
székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a felolvasólap
azonnal megtekinthető. Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a felolvasólapon nettó forint (Ft) összegben kell
meghatároznia. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, az árakat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon
minden munka, anyag, eszköz és egyéb járulékos költséget (átalányár).
15.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés mutatkozna, úgy a
közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.
16.) Ajánlattevő csatolni köteles továbbá a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat.
17.) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelményeket a dokumentáció is tartalmaz.
18.) Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható [Kbt. 36. § (3) bek.],
azonban ajánlattevők a Kbt. 60.§ (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot kötelesek eredeti példányban
benyújtani.
19.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül
egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
20.) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerint felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2 és III.2.3. pontok vonatkozásában a 310/2011 (XII.23)
Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
21.) Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia a dokumentáció mellékleteként szereplő szerződéstervezet
elfogadására vonatkozóan.
22.) Az ajánlatkérő a Kbt.124.§ (4) bekezdése szerint jár el.
23.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
24.) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell – cégszerűen aláírt – részletes árajánlatot, és az eszközök
tekintetében megajánlott műszaki tartalmat. A részletes árajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b)
pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
25.) A jótállási időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a hibás teljesítéséből adódó
hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával az Ajánlatkérő rendelkezésére állni a bejelentéstől számított 24
órán belül.
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26.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az érdeklődő gazdasági
szereplőket, hogy a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámon pályázatot nyújtott be, amely pályázat
nyertessége esetén megkötésre kerülő támogatási szerződés/támogatói okirat alapján biztosítja a jelen
közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét. Erre tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő pályázata nem nyer vagy a
pályázott támogatási összeghez képest kevesebb támogatási összeget ítél meg a
támogató hatóság, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 40. § (4) bekezdését, 66. § (1) bekezdését, 76. § (1)
bekezdés d) pontját és 124. § (9) bekezdését alkalmazni, amely rendelkezések alkalmazása esetén az
ajánlattevő kártérítési és egyéb megtérítési igénnyel fellépni nem jogosult. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja
az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a /támogatói okirat szerződés megkötése a jelen közbeszerzési
eljárásban megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele, így a jelen felhívás II.3) pontjában
megjelölt teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől kezdődik.
27.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
28.) A közbeszerzési eljárás során, egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra
felhasznált készülék nem ajánlható meg.
29.) Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott eszköz(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló
engedély/felhatalmazás másolati példányát csatolnia kell.
30.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlatok értékelése során, az ajánlatok
műszaki paramétereknek való megfelelősége tekintetében kétség merül fel, úgy ajánlatkérő hiteles gyártó általi
igazolás/nyilatkozat benyújtását fogja kérni ajánlattevőtől.
31.) A Kbt. 55.§ (5) bekezdésének alkalmazása esetén külön nyilatkozat csatolása szükséges, amennyiben
nem kerül sor a Kbt. 55.§ (5) bekezdésének alkalmazására nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is
szükséges.
32.) Műszerenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra Eladó kötelessége.
33.) Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (6) bekezdése szerint a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben
közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától a www.ohk.hu weboldalon. Az ajánlattételi határidő a Kbt. 83.§ (6)
bekezdésére figyelemmel került meghatározásra.
34.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
1-10
35.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.34) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az 1. bírálati részszempont (nettó ajánlati ár HUF) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012.
évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere, vagyis:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám (1).
A bírálat módszere képletekkel leírva:
P= (Alegjobb / Avizsgált ) * (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A végeredmény kerekítése két tizedesjegyig történik.
A 2. – 5. bírálati részszempont (műszaki paraméterek) esetében ajánlatkérő abszolút értékelést alkalmaz:
egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/
tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális (10), míg az adott funkcióval/
tulajdonsággal nem rendelkező megajánlott berendezés a minimális (1) pontszámot kapja.
2. Intenzív betegágy: Ergonomikus funkció: a háttámla emelésével egy időben a lábrész és a háttámla is
eltávolodik az ülőrésztől (igen/nem) S=5
3. Intenzív betegágy: A háttámasz automatikus megállítása 30 foknál (leggyakrabban használt pozíció) (igen/
nem) S=5
4. Intenzív betegágy: Véletlen ágymozgatás megelőzésére szolgáló, a kezelőszervek beindítását engedélyező
funkciógomb (igen/nem) S=5
5. Műtőasztal:Asztallap hosszanti eltolhatósága: min.350mm (ha kisebb, mint 350 mm 1 pont, ha nagyobb vagy
egyenlő, mint 350 mm 10 pont) S=5
Az egyes részsszempontokra kapott pontszámokat Ajánlatkérő szorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámot összegzi. A nyertes Ajánlattevő a legtöbb pontot elért
Ajánlattevő.
36.) Ajánlatkérő 29.9.2015. napján 10:00 órakor helyszíni konzultációt tart. Találkozás: a kórház székhelyének
főbejáratánál. A helyszíni konzultáción a helyszín megtekintésére, az új eszköz beszereléséhez adott
esetben szükséges felmérésre van lehetőség. A konzultációról készült jegyzőkönyvben rögzített kérdésekre
a válaszokat, a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott határidőn belül, kiegészítő
tájékoztatás keretein belül írásban adja meg. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 45. §-a
tartalmazza.
37.) A projekt fizikai befejezési határidejeként jelenleg 30.11.2015. van megadva, de ajánlatkérő a támogatási
szerződés megkötését követően szerződésmódosítás keretében kezdeményezni kívánja 15.12 2015re módosítani a projekt fizikai befejezési határidejét. A II.3) pont szerződés időtartama vagy a befejezés,
teljesítés határideje tekintetében a szerződéskötéstől számított 30 napon belül vagy 15.12.2015-ig kéri
ajánlatkérő a teljesítést, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb tekintettel arra, hogy támogatási
szerződésmódosítást kíván kezdeményezni a tekintetben, hogy a projekt fizikai befejezése 31.12.2015.
legyen. Az irányadó operatív program véghatáridején a teljesítés nem nyúlhat túl, még abban az esetben sem,
ha a II.3.) pontban rögzített határidő nem telt le, így amennyiben a támogatási szerződés módosítása nem
kerül elfogadásra, és a II.3) pont szerinti 30 nap nem áll rendelkezésre,a teljesítés határideje a projekt fizikai
véghatárideje. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdéseire figyelemmel kíván eljárni.
38.) A IV.3.7) pont a Kbt. 83. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel került meghatározásra, mivel a
közbeszerzés folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatására. A Miniszterelnökség Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 3.9.2015-én állította ki
a KFF/2025/4/2015 iktatószámú a támogató tartalmú tanúsítványt a közbeszerzési eljárás megindítására
vonatkozóan.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
4.9.2015
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