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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32522025Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás
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Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:2021/S 166-434938  TED azonosító:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Egészségügyi berendezések karbantartásaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000530222021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház 15450054212

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522100

www.szlmk.hu

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10657720243

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária



EKR000530222021
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Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530222021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530222021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

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

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail: info@quadratkft.hu

www.szlmk.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Kórház

Egészségügy

Egészségügyi berendezések karbantartása

EKR000530222021
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50400000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház Siemens egészségügyi berendezések folyamatos üzemképességének a 
biztosítására Megrendelő 3100 Salgótarján, Füleki út 54 – 56. szám alatti telephelyén üzemelő, siemens gyártmányú egészségügyi 
berendezések folyamatos üzemképességének a biztosítására berendezések karbantartása, hibajavítása és alkatrészellátása. 

Egészségügyi berendezések karbantartása

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Feladat meghatározás 
A / Basic        Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, EüM rendelet szerinti felülvizsgálat, illetve ezen munkákhoz 
tartozó kiszállási költséggel 
B / Pro        "A / Basic" típus kiegészítve hibajavítással, korlátlan mennyiségű kiszállással, és 
munkavégzéssel 
C / Top        "B / Pro" típus kiegészítve a készülék teljes körű alkatrészellátásával, mely nem tartalmazza a vákumtechnikai elemeket 
(pl. RTG cső) illetve detektort, MR esetében a héliumot. 
D / Top Plus        "C / Top" típus kiegészítve a vákumtechnikai elemekkel illetve detektorral, valamint MR esetében a héliummal és a 
készülékhez kapcsolódó   számítógépek esetén az összes hardvert. 
 
 
Szervizezni kívánt készülékek 
        Készülék megnevezése:        Gyártó        Típus         Gyári szám:        Elvárt szolgáltatás típusa: 
1.        MR készülék        Siemens        Magnetom Essenza        50230        D / Top Plus 
2.        C íves képerősítő készülék        Siemens        Siremobil Compact L         33505        B/ Pro 
3.        C íves képerősítő készülék        Siemens        Siremobil Compact L         33507        B/ Pro 
4.        C íves képerősítő készülék        Siemens        Siremobil Compact L         33508        B/ Pro 
5.        C íves Képerősítő készülék        Siemens        Cios Alpha         11097        B/ Pro 
6.        C íves Képerősítő készülék        Siemens        Cios connect         21158        B/ Pro 
7.        C íves Képerősítő készülék        Siemens        Arcadis varic         17716        B/ Pro 
8.        Haemodinamikai készülék        Siemens        Artis Zee Floor        137679        D / Top Plus 
9.        Képfeldolgozó rendszer        Siemens        syngo Via        100489        C / Top 
10.        Mammográfiás berendezés        Siemens        Mammomat Inspiration         6653        A/ Basic 
11.        Kombinált felvételi/átvilgágító röntgen        Siemens        Luminos Fusion        31060        D/Top Plus 
12.        Felvételi röntgen        Siemens        Multix Fusion        40245        D/Top Plus 
13.        PACS rendszer        Siemens        syngo Plaza        100449        C / Top 
14.        Röntgen         Siemens        Axiom Aristos TX         1097        B/ Pro 
15.        UH készülék        Siemens        ACUSON X300         349352        C/ Top 
16.        UH készülék        Siemens        ACUSON CV70         HAE0959        B/ Pro 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel  
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevő(k), az alkalmasság 
igazolásában  
részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1.§ alapján az egységes európai közbeszerzési  
dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok  
hiányát. Felhívjuk a figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn  

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Igen

 A szerződés hatálya maximum 1 alkalommal további 12 hónapos határozott időtartamra meghosszabbodik, ha a 12 hónapos 
határozott idő lejárta előtt Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti az Eladót arról, hogy a szerződést meg kívánja 
hosszabbítani.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja a fedezetet. Az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak szerint havonta,  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alábbiakban megfogalmazott 
módon nem felel meg: M1/, ha nem rendelkezik a felhívás II.2.4 pontjában felsorolt siemens berendezések gyártói előírások szerinti 
szervízeléséhez, és a gyártói előírások szerinti karbantartásához, javításához szükséges szervizkulccsal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése  
értelmében az EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által  
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3), (5) bek. is. Az ajánlatkérő  
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az  
Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem  
tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra  
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az  
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.  
M1/ A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján írásban igazolnia kell a 
szervízelni szükséges berendezések gyártójától kapott jogosultságot, amely alapján rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
szervízkulccsal.  

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. §  
(4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra  
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (ket) felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.  
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési  
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az  
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel  
szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban  
„Kr.”) 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a  
alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes  
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon  
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti  
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági  
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)  
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat  
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. (11a) bek. alapján  
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi  
közbeszerzési lejárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8)  
bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe  
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott  
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben  
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

Nem

Nem
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

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

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

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

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

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

tárgyhónapot követő 5 munkanapig felvett teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az igazolt  
teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező  
egészségbiztosítás ellátásairól alapján a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatvan napon belül történik. Ajánlatkérő  
előleget nem fizet. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk 6:155 § -ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához  
igazodó késedelmi kamatot fizet. A kifizetés és az elszámolás Forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a 
közbeszerzési 
dokumentum részét képező szerződés tervezet tartalmazza. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, lsd 2 kötet szerződéses  
feltételek. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Formai kötöttség: Az AK a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltett egységes, EKR  
igénybevételével bonyolítja. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájl  
formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.  
 2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az AT (kapacitást nyújtó szervezet) tekintetében a 
képviseleti jogok ellenőrizhetősége  
érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy  
a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó  
a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és  
ameghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás  
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által  
megküldött igazolást.  
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további  
információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell: -  
felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan -  
AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is)  
4. Az AK nem teszi lehetővé a közös AT nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.  
5. A minősített AT-nek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki,  
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg,  

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2021.09.24 10:00

HU

2021.09.24 12:00

EKR rendszer

Nem

Nem

Igen

Igen



EKR000530222021

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.08.19

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.  
6. AK nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontját.  
7. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.  
8. AJánlatok értékelése Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján legalacsonyabb ár. 
9. Szakmai ajánlat: Az Ajánlattevőnek illetve a közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az adott részre vonatkozóan a  
közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát.  
10.Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény  
magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az Ajánlatkérő a fentiekre  
tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat dokumentumokat nem fogad el. Abban az esetben,  
amennyiben a nyilatkozat vagy okirat, bármilyen dokumentum egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő  
által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét és fordítását  
az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az  
hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.  
11. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét azért zárta ki, mivel így a munkavégzés során folyamatos, szoros 
koordinációra lenne szükség a különböző szolgáltatók között. A szolgáltatás zavartalan elvégzése, a minőség és az elvárható 
legmagasabb színvonal biztosítása érdekében történik a részajánlattétel kizárása. Amennyiben a szervízelési munkákat részajánlat 
benyújtása keretében különböző szolgáltatók végeznék, úgy a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében mindegyik 
ajánlattevőnek szükséges lenne projektvezetőt, illetve koordinációs feladatokat ellátó munkatársat kiállítani, aki a többi ajánlattevővel 
koordinálná a szoros együttműködést. Azzal pedig, hogy a közösen elvégezhető munkákra külön-külön szakemberrel kellene készülnie 
a részajánlatot tevő ajánlattevőknek, indokolatlanul komplikálnák és meghosszabbítanák a szolgáltatás végrehajtását, valamint 
többszöröznék az ajánlattevők szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges erőforrás-igényét. 
12. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt XXI. FEJEZET
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