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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérőnek a jelen dokumentum kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető
legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen
cél elérése érdekében a jelen információk - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentum az ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
201…. …………….. napján 201…/S ………………számon megjelent ajánlati felhívás alapján
készült.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentum rendelkezései a
megfelelően irányadóak.
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I.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

Egyes kifejezések értelmezése
1.1.

Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövő szerződésekben a Megrendelővel.
Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.

1.2.

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban
ajánlatot nyújt be.

1.3.

Közbeszerzési dokumentum: a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti dokumentumok.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás megjelenéséig kiadott
közbeszerzési dokumentumok tételes felsorolását a „Közbeszerzési dokumentumok
jegyzéke” tartalmazza.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő
köteles a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást
megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni az I.3. pontban
meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából
fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő
felelősséget nem vállal.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

1.4.
2.

Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő
és az ajánlatkérő között létrejövő szállítási keret-, illetve konszignációs szerződés.

Az ajánlatkérő
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
cím:
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
Képviseli:
Lugosi Krisztina gazdasági igazgató
Telefon:
+36 33-542-300
Telefax:
+36 33-542-302
E-mail:
kriszti.lugosi@vaszary.hu

3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Juris Consulting Kft.
cím:
2085 Pilisvörösvár, Fürdő u. 2/A.
telefon:
+36 70 602 69 38
fax:
képviseli:
dr. Fetter Ádám
email:
fetter.adam@gmail.com
4.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége
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Az ajánlati felhívás II.2.1) illetve II.2.4) pontjában meghatározottak szerint.
5.

Ajánlattevő feladata
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szállítási és egyéb feladatokat az ajánlati
felhívásban, a jelen ajánlattételi információkban meghatározottak szerint, illetve a
szerződéstervezetekben és meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a
vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények
betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.

6.

A teljesítés helye és határideje
A teljesítés helye: az ajánlati felhívás II.2.3) pontjában meghatározottak szerint.
A teljesítés határideje: az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.

7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét az ajánlati felhívás II.1.6) pontja szerint
biztosítja.
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minőségi
és mennyiségi meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elő.

8.

9.

Az ajánlat költségei
8.1

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így
különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes,
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

8.2

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével
kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle –
esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

8.3

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint
kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
9.1

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész szerinti nyílt
eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.
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9.2

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában meghatározottak szerint
biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre
tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

9.3

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata,
vagy a jelen információk bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására
sem.

9.4

Az ajánlattevő a felhívásban és az ajánlattételi információkban meghatározottakkal
kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3)
bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – írásban kiegészítő
információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. A tájékoztatás tartalmát
valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy
a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével meg kell érkezniük
ajánlatkérő megbízottjához email (fetter.adam@gmail.com) útján. Ajánlattevő a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas
nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban a
fetter.adam@gmail.com e-mail címre eljuttatni.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei
10.1

Az ajánlat benyújtásának határideje:
2018. március 13. 12:00 óra

10.2

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 10.1.
pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Gazdasági Hivatal 4. sz. Ép.,
Anyaggazdálkodási Osztály

10.3 Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatot írásban, 1 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 egy elektronikus adathordozón (CD
vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is
csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti
- papír alapú - példány az irányadó. A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint a benyújtott
egy papír alapúi példánynak a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia. A csomagoláson az "AJÁNLAT – Esztergom –
EFOP-betegbiztonság", illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő
lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni.
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Ajánlattevő köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben
megegyezik az általa benyújtott papír alapú ajánlat tartalmával.
Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni:
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az
üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 71. § alkalmazása esetén
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való
hivatkozása érdekében szükséges;
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
10.4

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot.

10.5

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton (tértivevényes küldemény
formájában), illetve személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00-15.00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 órától a felhívás IV.2.2)
pontjában megjelölt időpontig van lehetőség az ott meghatározott helyszínen. Az
ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. A postai úton benyújtott ajánlatokat az
Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az
ajánlattételi határidőig az Ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt
helyen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a
postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi
kockázatot az ajánlattevő viseli.

11. Az ajánlatok bontása
11.1

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
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11.2

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező
adatok kerülnek a közbeszerzési dokumentumok mellékletében meghatározott
felolvasólapról ismertetésre.

11.3

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
időszakban kerül sor.

11.4 Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Gazdasági Hivatal 4. sz. Ép., Anyaggazdálkodási
Osztály
2018. március 13. 12:00 óra
12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
12.1

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

12.2

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati
kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék
meg.

13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró
megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő
megadásával ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően.
14. Alkalmassági követelmények
14.1

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megállapításához megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az
ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott
alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja,
valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” pontját kell
kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a
formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az
alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Minden rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a
nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt követően már megszűnt számlákra
vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Alkalmatlan ajánlattevő minden rész tekintetében:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint
számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 30
napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
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A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7)
bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására
benyújtandó dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait 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 Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot
(egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Azonos tárg0y vonatkozásában, több részre történő ajánlattétel esetén, a nagyobb mennyiségű
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának
megállapításához.
Az elvárt referencia mennyisége a várható éves becsült mennyiség alapján kerül meghatározásra, mely
megfelel a Kbt. 65. § (5) bekezdésben foglaltaknak.

14.2 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megállapításához megkövetelt igazolási mód:
Minden rész tekintetében:

M.1. Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
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igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb
szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdésének
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 igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb
szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe,
teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szállítás tárgya, , továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás M.1/ pontjában előírt alkalmassági feltételt
olyan szállítási referenciával kívánja igazolni, melyet közös ajánlattevőként vagy
alvállalkozóként teljesített, Ajánlatkérő azt a szállítást fogadja el, amely
konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt
(Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a az alkalmasság
megítéléséhez szükséges műszaki mennyiséget tartalomban).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
M.1. A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három három évben a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett év összességében:I. rész
vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[1] darab [Betegazonosító rendszer]
szállítását.
II. rész vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[1] darab [Laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez.]
szállítását.
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III. rész vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[1] darab [Zárt rendszerű valós idejű PCR készülék, a készülék működéséhez
elengedhetetlenül szükséges reagensek biztosításával.]
szállítását.
IV. rész vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[100] darab [Szenzoros kézfertőtlenítőszer adagoló.]
szállítását.
V. rész vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[1] darab [Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata.]
szállítását.
VI. rész vonatkozásában:
legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek összességükben magukban foglalták
legalább
[1] darab [Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító központi megoldás]
szállítását.
Ajánlattevő 1 db referencia bemutatásával több rész tekintetében is igazolhatja alkalmasságát,
amennyiben a bemutatott referencia valamennyi vonatkozó rész tekintetében megfelel az egyes
részekre irányadó referenciakövetelményeknek. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
15. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése
alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve
a "legjobb ár-érték arány " elve szerint értékeli.
A Kbt. 76. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlatkérő az alábbi
résszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:
I. rész:
Részszempont

Súlyszám

1.

nettó ajánlati ár

90

2.

Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli
min: 12 hónap max. 36 hónap)

10

II. rész:
Részszempont

Súlyszám
12

1.

nettó ajánlati ár

60

2.

Sürgős Troponin mérése kevesebb, mint 10 perc alatt (igen-nem)

10

3.

Alkalmas-e Troponin T és Béta keresztkötés szérumból történő mérésére
(igen-nem)

10

4.

ECL technologia a széles mérési tartomány, pontosabb mérési eredmény
érdekében (igen-nem)

10

5.

Egyszerhasznlatos tippek- cuppok a minták közötti átszennyezés elkerülése
érdekében (igen-nem)

10

III. rész:
Részszempont

Súlyszám

1.

nettó ajánlati ár

60

2.

Mérési idő max. 30 perc bármely paraméter esetén (igen-nem)

10

3.

Betegágy melletti készülék, amely bekapcsolható betegágy melletti
informatikai rendszerbe (igen-nem)

10

4.

A reagenseket nem kell előkészíteni (keverni, inkubálni) (igen-nem)

10

5.

Minden reagens egy egyszer használatos csőben felhasználásra készen,
rendelkezésre áll (igen-nem)

10

IV. rész:
Részszempont

Súlyszám

1.

nettó ajánlati ár

80

2.

Több adagolási lehetőség (Igen/Nem)

10

3.

Univerzális befogadó képesség: többféle űrtartalmú, és gyártmányú
flakonhoz (Igen/Nem)

10

V. rész:
Részszempont

Súlyszám

1.

nettó ajánlati ár

90

2.

kompatibilis az összes endoszkóppal (igen-nem)

5

3.

a kamrák külön-külön indíthatóak (igen-nem)

5

VI. rész:
Részszempont

Súlyszám

1.

nettó ajánlati ár

80

2.

Túl adagolás és alacsony adagolás elleni riasztás (igen-nem)

10

3.

1 hónapos üzemeléshez elegendő vegyszer készlet biztosítása (igen-nem)

10

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
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pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb
érték.
15.1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az I. rész
tekintetében:
Az I.1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok az értékelési
szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató III.A1. ba)
pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
A fenti részszempont esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. bírálati részszempont tekintetében az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzési Hatóság hivatalos oldalán a www.kozbeszerzes.hu oldalon a
Miniszterelnökségi útmutatók alatt megtalálható Útmutató_77.pdf filera, illetve annak
tartalmára
(http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok)
„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”. Ajánlattevő az ott található részletes
leírásból és példákból jobban tájékozódhat a pontszámítás módszertana tekintetében.
A 2. bírálati résszempont esetén az értékelés módszere: a legelőnyösebb (legmagasabb)
ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a
legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő a vállalt
jótállás értékelésének felső határát 36 hónap értékben határozta meg, melynek értelmében
a 36 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időtartam vállalás – amennyiben a Kbt. 72. §
(7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap. Ajánlatkérő a jótállás esetében az 12 hónap
értéket el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 12 hónapos értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot
kapnak.
A jótállás időtartamára vonatkozó minőségi értékelési szempont vonatkozásában
Ajánlatkérő megadta az ajánlati elemek azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Ebben az esetben tehát Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb
ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Vagyis, amennyiben van olyan
ajánlattevő, aki adott esetben például a 40 hónap vállalását rögzíti a felolvasólapon, abban
az esetben is Ajánlatkérő a 36 hónapot fogja figyelembe venni a képlet alkalmazása során.
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Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték
közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően
kerül pontozásra.
Ajánlatkérő az értékelési résszempontokat és az értékelés módszereit a Közbeszerzési
Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. számban
található útmutatónak és az „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” előírtaknak megfelelően
alakította ki. Lásd alább:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind
a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerüljön.
A fenti képlethez az alábbi magyarázat tartozik:
Pvizsgált = ((Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb))
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja.
Alegkedvezőtlenebb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.
15.2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az II. rész
tekintetében:
Az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
III.A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
A fenti részszempont esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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A 2.; 3.; 4,; 5. értékelési alszempont tekintetében tett megajánlások a Közbeszerzési
Hatóság értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent
Útmutató III.B1. pontja szerinti pontozással kerülnek elbírálásra.
A fenti módszer alapján az ajánlattevő által megajánlható műszaki paraméterekhez
ajánlatkérő közvetlenül rendeli a pontskála alsó, illetve felső értékének megfelelő
pontszámot az alábbiak szerint:
igen: 10 pont
nem: 1 pont

15.3. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az III. rész
tekintetében:
Az 1. részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság értékelési
szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató III.A1. ba)
pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
A fenti szempontok esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2.; 3., 4.; 5. értékelési alszempont tekintetében tett megajánlások a Közbeszerzési
Hatóság értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent
Útmutató III.B1. pontja szerinti pontozással kerülnek elbírálásra.
A fenti módszer alapján az ajánlattevő által megajánlható műszaki paraméterekhez
ajánlatkérő közvetlenül rendeli a pontskála alsó, illetve felső értékének megfelelő
pontszámot az alábbiak szerint:
igen: 10 pont
nem: 1 pont
15.4. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az IV. rész
tekintetében:
Az 1. részszempont tekintetében tett megajánlások a Közbeszerzési Hatóság értékelési
szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató III.A1. ba)
pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
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A fenti szempontok esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2.; 3. értékelési alszempontok tekintetében tett megajánlások a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
III.B1. pontja szerinti pontozással kerülnek elbírálásra.
A fenti módszer alapján az ajánlattevő által megajánlható műszaki paraméterekhez
ajánlatkérő közvetlenül rendeli a pontskála alsó, illetve felső értékének megfelelő
pontszámot az alábbiak szerint:
igen: 10 pont
nem: 1 pont
15.5. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az V. rész
tekintetében:
Az V.1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
III.A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
A fenti részszempont esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2.; 3.. értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
szerinti pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
A 2.; 3. értékelési alszempontok tekintetében tett megajánlások a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
III.B1. pontja szerinti pontozással kerülnek elbírálásra.
A fenti módszer alapján az ajánlattevő által megajánlható műszaki paraméterekhez
ajánlatkérő közvetlenül rendeli a pontskála alsó, illetve felső értékének megfelelő
pontszámot az alábbiak szerint:
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igen: 10 pont
nem: 1 pont
15.6. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot az VI. rész
tekintetében:
Az VI.1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság
értékelési szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató
III.A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra.
A fenti részszempont esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő az VI.2.; 3.. értékelési részszempont tekintetében a értékelési
szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató szerinti
pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
A 2.; 3.értékelési alszempontok tekintetében tett megajánlások a értékelési
szempontrendszerről szóló 2016. évi 147. szám ában megjelent Útmutató III.B1. pontja
szerinti pontozással kerülnek elbírálásra.
A fenti módszer alapján az ajánlattevő által megajánlható műszaki paraméterekhez
ajánlatkérő közvetlenül rendeli a pontskála alsó, illetve felső értékének megfelelő
pontszámot az alábbiak szerint:
igen: 10 pont
nem: 1 pont
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó
súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot
tevő ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokat a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutatója alapján állapította meg.
16. A közbeszerzési eljárás nyelve
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16.1.

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli
kapcsolattartás magyar nyelven történik.

16.2.

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.

17. Az ajánlattételi információk fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes
szerződéses feltételek
17.1.

Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van.

17.2.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevők között a szerződések az ajánlati felhívás,
a közbeszerzési dokumentumok, és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei
szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

17.3.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
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a.

AZ AJÁNLATI ÁR, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, ILLETVE A
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1.

Általános megjegyzések

2.

1.1.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi
információkban megfogalmazottak az árubeszerzés alapfeltételeit, követelményeit
határozzák meg.

1.2.

Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik
akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában,
így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

1.3.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat,
elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli
értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.

Ajánlati ár
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott közbeszerzési dokumentumok műszaki
tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

2.1 Árképzés
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot azzal,
hogy a szerződés hatályba lépésétől számított egy év elteltével a nyertes ajánlattevő
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során évente legfeljebb egy alkalommal
módosíthatja árait. A módosítás mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári
évre vonatkozóan hivatalosan közzétett szakági inflációs ráta mértékét.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek, ennek megfelelően az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
használatba adással érintett eszközökkel kapcsolatos költségeket/ díjakat, valamint a
konszignációs raktározással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
20

Ajánlattevő az ajánlati árának alátámasztásául köteles a közbeszerzési dokumentumok
részét képező árazatlan ártáblázatot megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva a szakmai
ajánlata részeként csatolni. A fenti táblázat kitöltése során ajánlattevő az egységárait nettó
forintban köteles megadni oly módon, hogy az tartalmazza az adott szerződés teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget, illetve díjat. Az ily módon megadott egységárak
felszorzásra kerülnek a közbeszerzés tárgyát képező egyes eszközök, illetve készülékek
tekintetében meghatározott alapmennyiségekkel, az ennek megfelelően meghatározott
nettó összárak összege képezi az I. értékelési részszempont vonatkozásában az ajánlatok
összehasonlításának alapjául szolgáló ajánlati árat, mely megegyezik az adott szerződés
szerinti, opció nélkül számított ellenszolgáltatás nettó összegével.
2.2 Fizetési feltételek
Fizetési feltételek: az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben részletezve.
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér,
jótállás [részletesen a KD-ban]. AK előleget nem biztosít. Ajánlattétel, szerződés,
kifizetések pénzneme HUF. AK az ellenszolgáltatást szerződésszerű, igazolt teljesítést
követően, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, a
KD-ban részletezettek szerint (figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)(2) bek., 6:155.§ (1) bek., Art. előírásaira). A közbeszerzés támogatásból kerül
finanszírozásra, intenzitás: 100%, a projekt utófinanszírozott, melyre tekintettel a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is megfelelően alkalmazandók.
Az ellenszolgáltatás finanszírozása az EFOP-2.2.18-17 pályázati támogatásból 100%-ban
Európai Uniós forrásból, utófinanszírozással.
3. A megajánlott eszközök egyes műszaki paraméterei:
A II. értékelési részszempont tartalmát valamennyi rész tekintetében a megajánlott
eszközök egyes műszaki paraméterei képezik.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlásainak
alátámasztásául köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapokat
az ott meghatározottak szerint kitöltve és cégszerűen aláírva a szakmai ajánlata részeként
csatolni valamennyi ajánlattétellel érintett rész vonatkozásában.
4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
I. Késedelmi kötbér:
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett
áru nettó ellenszolgáltatási összegének 2 %-a. A késedelmi kötbér érvényesített összértéke
nem haladhatja meg az áru nettó ellenszolgáltatási összegének 20 %-át.
II. Meghiúsulási kötbér (valamennyi rész tekintetében): amennyiben az adott szerződés
teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, nyertes ajánlattevő
meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére, melynek mértéke a teljes nettó,
szerződéses ellenérték 10 %-a.
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III. Jótállási kötelezettség : nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettség keretében a szerződés
teljes időtartama alatt helytállni köteles arra vonatkozóan, hogy a használatba adással
érintett eszköz maradéktalanul megfelel a szerződésben és a vonatkozó előírásokban
foglaltaknak, valamint az alkalmas a rendeltetésszerű használatra a szerződés teljes
időtartama alatt.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat (részletes
feltételeket) a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek
tartalmazzák.
IV. Hibás teljesítési kötbér: mértéke az aktuális megrendelésben a hibával érintett
Eszköz(ök) nettó (össz)értékének napi 0,5%-a, a hibás teljesítés napját követő naptól a hiba
Eladó részéről történő megfelelő orvoslásáig számítva, de legfeljebb az aktuális
megrendelés teljes nettó ellenértékének 10%-a. Az Eladóval szemben érvényesíthető hibás
teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó keretösszeg 8%-a.
A késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesítendő.
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III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. Ajánlattevő köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az
elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az
általa benyújtott papír alapú ajánlat tartalmával.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő a benyújtott
ajánlatában – részenként - jelölje meg:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, és
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának, és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az
ajánlathoz csatolni:
 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján],
 ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
 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. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
5. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket (konzorciumot) az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő, az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan kifejezett nyilatkozatának cégszerűen aláírt,
eredeti példányát.
7. 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.
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8. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a referenciák tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is
szükséges az ajánlatban csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában
csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
9. Az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet az irányadó.
10. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11. Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő az alábbiak szerint:
Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok részét képező, az ajánlattétellel érintett
rész(ek) tekintetében kiadott
a) műszaki adatlapo(ka)t, valamint
b) árazatlan ártáblázato(ka)t
megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatához csatolni a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
12. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó irat
nyilvánosságra hozatalát megtiltja, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az
ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
Az Kbt. 44. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja
üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat
és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1)
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bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3)
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
Az Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének,
címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak,
megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a fenti
felsorolás alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti előírások megszegése a
benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségét vonhatja maga
után.
13. Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az
általa megajánlott eszközök megfelelnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.
17.) EüM rendeletben meghatározott előírásoknak.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség
az ajánlattevőt terheli.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt.
előírnak.
16. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
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IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi
felügyelőségek menüpont alatt található.
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600
Fax: +36-1- 323-3602
Honlap: www.ommf.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42)
Fax: +36-1-428-5382
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen
található.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatósági és Jogi Főosztály
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
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