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Különféle orvostechnikai eszközök 
beszerzése
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Árubeszerzés

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle orvostechnikai eszközök szállítása és üzembe 
helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő részére a Modern Városok Program keretén belül a 
salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. A részletes 
feladatleírást és feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és 
szerződés tervezet tartalmazza.

2018-24401
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1) AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2) Kieg táj: a Kbt.56.§ (1)-(5) 
és (7) bek és KD szerint.3)Helyszíni bejárást AK nem tart 4)Ajánlatok benyújtása:Az ajánlattételi 
határidő lejártáig az EKR rendszerben. 5)Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf 
kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell 
lennie.AT-k árazott ártáblázatot excel(.xls) formátumban is csatolják.6) Közös ajánlattétel:Ha több 
ATközösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást is csatolni kell.7) AT az 
EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot és 
az árazott ártáblázatot, b)Kbt.66.§ (2) szerinti, c) 62.§(1) k) kb) és kc) szerinti, d) 
változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot; e) Kbt. 67.§(1),(3) szerint EEKD; f) Kbt. 67. § (4) 
nyilatkozatot 8)ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania:Kbt. 66§(6), Kbt. 67.(4
), Kbt. 65.§(7) szerinti nyilatkozatokat,(Kbt.66. § (6) és 65. § (7)bek esetében nemleges tartalmú 
nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alk. igazolásában 
részt vevő GSZ részéről Kbt.65.§ (7) -nyilatkozat 9) Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró közjegyző által hitelesített, vagy a Ctv. 9. 
§ (3) bek szerinti aláírását igazoló aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás, valamint 
az ajánlat részekén csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó 
teljes körű termékleírását, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy mi a megajánlott 
termék és az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, 
jellemzőknek, továbbá a megfelelőségről szóló táblázatot. Érvénytelen az ajánlat,ha a megajánlott 
termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki 
követelményeknek.10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó 
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó 
dok-ok nem hitelesített másolata is.11)Formai kötöttség Kbt.47.§(2) bekezdése és az EKR rendelet 
10. § rendelkezései szerint.12)AT az ajánlata részeként a kiadott ártáblázat minta szerinti árazott 
ártáblázatot is csatolja. Érvénytelen az ajánlat,ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott 
részletes ártáblázatot 13)Fordítás:AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást 
elfogadja.14)Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban 
határozta meg 17) Üzleti titok: AT a Kbt.44.§ alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza, és 
nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg indokolni is köteles.18) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a 
81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazza. Az ajánlati kötöttség IV.2.6. pontban megadott időtartama 
Kbt.81.§(11) bekezdés alapján 60 nap.19) A 16/2012.(II.16.) Korm.r. 9. § (2) bek-e alapján Nyertes 

A következő helyett:

További információkA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

VI.3Szakasz száma:

2019.02.07 12:00Helyesen:

2019.01.31 12:00A következő helyett:

Bontás dátumaA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.7Szakasz száma:

2019.02.07 10:00Helyesen:

2019.01.31 10:00A következő helyett:

Benyújtási határidő dátumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.2Szakasz száma:

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII. szakasz: Változások

Módosítás oka:

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2019/S 001-000280

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2018.12.28

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

VII.2) További információk

1) AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2) Kieg táj: a Kbt.56.§ (1)-(5) 
és (7) bek és KD szerint.3)Helyszíni bejárást AK nem tart 4)Ajánlatok benyújtása:Az ajánlattételi 
határidő lejártáig az EKR rendszerben. 5)Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf 
kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell 
lennie.AT-k árazott ártáblázatot excel(.xls) formátumban is csatolják.6) Közös ajánlattétel:Ha több 
ATközösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást is csatolni kell.7) AT az 
EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot és 
az árazott ártáblázatot, b)Kbt.66.§ (2) szerinti, c) 62.§(1) k) kb) és kc) szerinti, d) 
változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot; e) Kbt. 67.§(1),(3) szerint EEKD; f) Kbt. 67. § (4) 
nyilatkozatot 8)ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania:Kbt. 66§(6), Kbt. 67.(4
), Kbt. 65.§(7) szerinti nyilatkozatokat,(Kbt.66. § (6) és 65. § (7)bek esetében nemleges tartalmú 
nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alk. igazolásában 
részt vevő GSZ részéről Kbt.65.§ (7) -nyilatkozat 9) Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró közjegyző által hitelesített, vagy a Ctv. 9. 
§ (3) bek szerinti aláírását igazoló aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás. 10) 
ATnek az ajánlat részekén csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját 
tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy mi a 
megajánlott termék és az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki 
elvárásoknak, jellemzőknek, továbbá csatolni szükséges az adott közbeszerzési részre vonatkozó 
műszaki megfelelőségről szóló cégszerűen aláírt és kitöltött táblázatot. Érvénytelen az ajánlat, ha a
megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban szereplő AK által elvárt műszaki 
követelményeknek.11) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó 
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata, elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó 
dok-ok nem hitelesített másolata is.12)Formai kötöttség Kbt.47.§(2) bekezdése és az EKR rendelet 
10. § rendelkezései szerint.13)AT az ajánlata részeként a kiadott ártáblázat minta szerinti árazott 
ártáblázatot is csatolja. Érvénytelen az ajánlat,ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott 
részletes ártáblázatot 14)Fordítás:AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást 
elfogadja.15)Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban 
határozta meg 16) Üzleti titok: AT a Kbt.44.§ alkalmazása során az ÜTt tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza, és nyilatkozatban 
egyidejűleg indokolni is köteles.17) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a 81. § (4) és (5) bekezdést 
alkalmazza. 18) Az ajánlati kötöttség IV.2.6. pontban megadott időtartama Kbt.81.§(11) bekezdés 
alapján 60 nap.19) A 16/2012.(II.16.) Korm.r. 9. § (2) bek-e alapján Nyertes Ajánlattevő a 
szerződéskötésre a megajánlott termékek megfelelőségét a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben 
előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha a megajánlott eszköz forgalomba hozatalához a 4/
2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles
igazolni. Ennek elmaradását AK a szerződéstől való visszalépésnek tekinti. Az ajánlatban AT arról 
köteles nyilatkozni hogy rendelkezik ezen dokumentumokkal és szerződéskötéskor ezeket AK 
részére átadja, 20) jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó jog: Kbt; 424/2017.(
XII.19.) KR., 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet, 21)A karakterkorlátra tekintettel az AF teljes 
szövegtartalma a KDban kerül közzétételre. 22) FAKSZ: Dr. Mohácsi Ildikó (00282)

Helyesen:

Ajánlattevő a szerződéskötésre a megajánlott termékek megfelelőségét a 4/2009. (III. 17.) EüM 
rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha a megajánlott orvostechnikai eszköz 
forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség 
értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. Ennek elmaradását AK a szerződéstől való 
visszalépésnek tekinti. 20) jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó jog: Kbt; 424/
2017.(XII.19.) KR., 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet, 20)A karakterkorlátra tekintettel az AF teljes 
szövegtartalma a KDban kerül közzétételre. 21) FAKSZ: Dr. Mohácsi Ildikó (00282)
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.12.28 2019.01.02 Mohácsi Ildikó Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.01.04 2019.01.08 Mohácsi Ildikó Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.01.09 2019.01.15 Mohácsi Ildikó Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.01.19 2019.01.24 Mohácsi Ildikó Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 4 sor (1 / 1)

 




