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AJÁNLATI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16162

Postai cím: Füleki út 54-56

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kovács Krisztina

Telefon: +36 32522010

E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36 32522025

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):



2

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

x Egyéb (nevezze meg): központi költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

x Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb (nevezze meg):

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:



3

Adásvételi szerződés két évben szükséges különböző szemlencsék és a beültetésükhöz szükséges
eszközök beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházban kihelyezett áruraktár biztosításával.

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás  

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés x

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatásmegrendelés  

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

MAGYARORSZÁG,
Szent Lázár Megyei Kórház Székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

NUTS-kód HU313

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben), maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy
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és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Adásvételi szerződés két évben szükséges különböző szemlencsék és a beültetésükhöz szükséges
eszközök
beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházban kihelyezett áruraktár biztosításával.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731100-4
További tárgyak: 33731110-7

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )

A beszerzés részekből áll: nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

600 db/év Hydrophil akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse
600 db/év Szemészeti steril műtéti csomag
450 db/év Szemészeti Na-Hyaluronát tartalmú viszkoelasztikus anyag.

A fenti mennyiség részletezését az ajánlatkérési dokumentáció 3.kötete tartalmazza
A mennyiség a Megrendelő tényleges szükségleteinek függvényében + 20 százalékkal
eltérhet.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:



5

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A nyertes ajánlattevő köteles vállalni késedelmi-, meghiúsulási- , minőségi kötbér fizetését az
alábbiak szerint.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér:
Az Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségeinek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése
esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Vevőnek.
Az Eladó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke
naponta a késedelemmel érintett áru nettó értékének a 5 %-a.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el. Hibás teljesítés esetén a
kötbér mértéke az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg,
Késedelmesen teljesít az Eladó, ha a megrendelt terméket a megrendelésben megjelöl
időtartamon, ennek hiányában 3 napon belül nem szállítja le, illetve akkor is ha hibás teljesítés,
mennyiségi hiány esetén a kifogás közlésétől számított 3 napon belül a mennyiségi hiányt nem
szünteti meg, vagy a minőséghibás terméket nem cseréli ki.
Ha a késedelem eléri a 10 napot, vagy egy éven belül legalább 3 alkalommal 10 napot meghaladó
késedelmes teljesítésre vagy legalább 3 alkalommal hibás teljesítésre kerül sor, a felek ezt a
körülményt - figyelemmel a szállítási szerződés tárgyának a jellegére - érdekmúlásnak, s egyben
súlyos szerződésszegésnek tekintik, s erre tekintettel a Vevő a szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni
lenne köteles.
Meghiúsulási kötbér
Az Eladó meghiúsulási kötbért tartozik fizetni arra az esetre, ha a Vevő a szerződést az Eladónak
felróható súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződés az
Eladónak felróható okból a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, vagy az Eladó jogos ok
nélkül a szerződés teljesítését megtagadja. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésből még
hátralévő, meg nem rendelt termékmennyiség szerződés szerinti nettó értékének a 20 %-a. A Vevő
ez esetben jogosult az Szállítótól a kötbért meghaladó igazolt kárának az érvényesítésére is.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ajánlatkérő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott módon, az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Kbt. 130. § szakasz (1) (5)-(6) 
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak szerint a havonta leszállított 
termékekről kiállított számlák alapján 30 napos átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
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Az ajánlati ár módosítására a szerződés első évében lehetőség nincs azt követően közös
megegyezéssel max az infláció mértékével változtathatóak az egységárak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

- 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről,
- 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól
- 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól.
- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt nyilatkozatok: 
Kizáró okok: 
1) Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és az 57. § (1) bekezdésben 
foglalt kizáró ok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 
2) Az Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró 
okok az eljárás során következnek be. 
 
Az igazolás módja: 
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-8. §, valamint a 10-11.§ szerint köteles igazolni, illetve 
nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
2. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani 
a Kbt. 56. § (1)bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt 
kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát
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is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A becsatolt igazolások és nyilatkozatoknak a felhívás feladásának dátumát követő keltezésűnek kell
lennie. 
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a kizáró okok igazolása során köteles alkalmazni a
Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóiban foglaltakat: 
- - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója 2014. május 16. KÉ 2014. évi 57. számban megjelent "a
közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában. 
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi
61. szám; 2012. június 1.) - 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a kizáró okok fennállásának ellenőrzése során a
Közbeszerzési Hatóság ezen útmutatóit kötelezőnek tekinti, alkalmazza. 
Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kr. szerinti
nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi
az ajánlati felhívás feladásának időpontjánál, illetőleg alkalmasnak kell lennie arra, hogy a becsatolt
igazolásban szereplő tényközlés alapján az ajánlatkérő a kizáró ok fennállásának a tárgyi
közbeszerzési eljárásban való hiányát a Kbt.-ben előírt módon ellenőrizni tudja. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 7. §-ban foglaltakra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó - az ajánlattételi 
felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy évre vonatkozó - nyilatkozat - attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, az alábbiakra 
vonatkozóan: 
A pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi számla tekintetében, számlavezetés kezdete, az 
ajánlattevő számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított egy évben 30 napon túli 
sorban állás előfordult-e. 
Szükséges csatolni az ajánlattevő teljességi nyilatkozatát is a vizsgált időszakban bármikor vezetett 
számlaszámokra vonatkozóan. A nyilatkozatban pénzügyi intézményenként kérjük felsorolni a 
felhívás feladásától visszaszámított 1 évben vezetett, megnyitott pénzügyi számlák jelzőszámát és 
dátumát. 
Sorbanállás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. 
pontjában meghatározott fogalmat érti. 
P2: A saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (mérlege és 
eredmény-kimutatása) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét); benyújtása az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Amennyiben a beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
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szükséges. 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja. 
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától
számított elmúlt három lezárt üzleti év, ajánlattevőre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti, „A
számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti. 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Az Ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát a P2,
vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított -árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által a minimum
követelményeknél meghatározott értéket. 
 
 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (5) bekezdés szerint, ha a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke bizonyítja, -figyelemmel a 18.§-ában és 20 §-ában foglaltakra is-hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt egyébigazolási módok helyett. 
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - a Kbt 55.§ (6) a) pontban foglalt esetektől
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek
adatait az ajánlattevő az 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. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időpontja alatt. 
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) illetve c) pontjai szerint a pénzügyi
gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való
támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent
meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent
meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell az
erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (6) a) c) pontjaiban
meghatározott nyilatkozatokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az ajánlattevő, 
P/1. , ha a felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy évre vonatkozóan a pénzügyi 
intézmény nyilatkozat alapján, bármelyik számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi 
számlájuk bármelyikén a 30 napon túli lejárt fizetési határidejű sorban állás volt. 
 
P2 ,ha az előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg 
szerinti eredménye egynél több évben negatív.
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Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban
beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen esetben alkalmatlan ha,
közbeszerzés tárgya szerinti (műszemlencse és a beültetéshez szükséges eszközök) általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételének mértéke nem éri el vagy haladja meg teljes
működésének ideje alatt a 30 millió forintot. 
 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozója vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be
M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak
ismertetése.310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja.
Igazolás módja: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint.
Az igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetősége (telefonszámát);
- a szállítás tárgyának rövid ismertetése (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság
minimumkövetelményeiben elvárt adatot);
- az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (konzorciumi teljesítés esetén a részesedés mértéke
és a részesedésnek(saját teljesítésének) megfelelő teljesítés műszaki tartalmát és annak
ellenértéke HUF-ban);
- teljesítés ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap);
- teljesítés helye;
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő közös ajánlattevő tagjaként teljesítette, úgy a közös
ajánlattevői teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő saját teljesítése fogadható el.

M2: A megajánlott termékre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó CE tanúsítvány illetve megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a
termék megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt
minőségi, megfelelőségi követelményeknek a 310/2011 (XIII.23.) Kr.15. § (1) bek. e) pontja szerint.
M3. Az ajánlattevő csatolja a termék(ek) 3.sz. kötet műszaki specifikáció kitöltött adatlapját,
műszaki leírását,és gyártói katalógusát a 310/2011 (XIII.23.) Kr.15. § (1) bek. d) pontja szerint. A
megajánlott termékhez szükséges mintadarabok megtekintését igény szerint biztosítani kell,
amennyiben az orvosszakmai bírálathoz szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
M1: Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen, az
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ajánlati felhívás feladásának napjáig egy vagy több szerződésben szerződésszerűen teljesített a
beszerzés tárgyában megadott (szemlencsék beültető készlettel együtt), legalább az 60 millió Ft
összegű szállításokról szóló referenciával 
 
 
 
 
M2 A megajánlott termék(ek) nem rendelkeznek a 93/42/EKG irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.)
EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. 
 
M3. amennyiben a termékleírás alapján megállapítható, hogy bármely megajánlott termék nem felel
meg az ajánlati dokumentáció 3. kötetében előírt minimumkövetelményeknek, 
A Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5) és (6)a) b) pontjaiban
foglaltak szerint.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

 Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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 Versenypárbeszéd keretében

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

vagy

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

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

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem

(igen válasz esetén)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/06/18 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:
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A fenti összeg bruttó érték. A teljes bruttó ellenérték átutalását a Quadrát Kft Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12031005-00124210-00100009 számú számlája javára kell teljesíteni
A Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt és regisztrált gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti, illetve elektronikusan elérheti. A dokumentáció ellenértékét
kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet, azaz a nyertes ajánlattevő (k) köteles a fenti
számlaszámra megfizetni legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/06/18 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb :

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2015/06/18 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Quadrát Kft 3100 Salgótarján Mártírok út 4 fsz. tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljáráson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt.
A bontási eljárást ajánlatkérő a Kbt 62.§ (1)-(7) bekezdései alapján folytatja le

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 év múlva

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást. Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő nem rendel el 
újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
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szükséges az újabb hiánypótlás. 
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A dokumentációt 
személyesen lehet átvenni - írásos igénylés, bejelentkezés megküldését követő munkanapon - az 
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Quadrát Kft 3100 Salgótarján Mártírok út 4 , címen 
munkanapokon 9:00 és 13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig. Az 
írásos igénylésnek, bejelentkezésnek tartalmaznia kell " műszemlencse" Ajánlatkérő a teljes 
közbeszerzési dokumentációt a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus 
adathordozón (DVD-n) 2007. Microsoft Office Word formátumban bocsájtja ajánlattevők 
rendelkezésére. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) 
bekezdése irányadó. 
3. Kiegészítő tájékoztatás:A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és (8) 
bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő szervezett 
helyszíni bejárást nem tart. 
4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat írásban és zártan, a 11. pontban rögzített formai 
előírásoknak megfelelően, az ajánlati felhívás A. melléklet III: pontban megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
5. Dokumentumok formai feltételei: Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) 
bekezdése alapján egyszerű másolatban be lehet nyújtani, azonban valamennyi, követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló dokumentumot eredetiben kell csatolni. Az ajánlatnak a Kbt 60.§ 
(3) pontja szerinti aláírt nyilatkozatot eredeti példányban kell tartalmazza. Amennyiben a felhívás 
alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot 
szükséges becsatolni (pl.:bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt 
eredetiben kell becsatolni az eredeti ajánlatba. 
6. Igazolások: Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
- az ajánlatban aláíró(k) 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, 
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 7. §-ban foglaltakra. 
7. Nyilatkozatok: A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésével, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjával (a nemleges 
tartalmú nyilatkozatot is, a dokumentációban megadottak szerint). Ajánlattevő köteles ajánlatához 
csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt 
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt., illetve a 
dokumentáció kötelezően előír. 
8. Fordítás:Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
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nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A 
Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felel. 
9. Minősített ajánlattevők:Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 
III.2.2. és III.2.3 valamennyi pontja tekintetében. 
10. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell, a dokumentációban rögzítettek szerint. 
11. Formai kötöttség: Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 pld elektronikus 
másolati példány benyújtását is. Az ajánlat elektronikus példányát lehetőség szerint 1 fájlba 
szíveskedjenek beszkenelni- a fájl megnevezésénél kérjük az alábbi megnevezést alkalmazni:..... 
(ajánlattevő neve)/SZTLMK műszemlencse, továbbá a felolvasólapot a bontási jegyzőkönyvhöz 
kérjük szerkeszthető elektronikus formátumban is kérjük beadni. 
Az ajánlat papír alakú példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat, tartalmazó 
oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni. Továbbá zsinórral össze kell fűzni vagy 
dossziéba lefűzni. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást 
nyújtó, vagy gazdasági szereplő 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. További előírásokat a 
dokumentáció tartalmazza 
12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján (műszaki átadás-átvétel napja) 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő 
saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a teljesítés napján érvényes árfolyamon számított 
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban 
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni, vagy az átszámításnál figyelembe vett értékeket, a vonatkozó 
dokumentum, formanyomtatvány megfelelő sorában föl kell töltetni. A bármely okirat, 
igazolás,nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok 
(adatok,információk)vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni vagy az 
átszámításánál figyelembe vett értékeket feltüntetni. 
13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. 
14. Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 
15. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott 
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás 
nyertesével vagy a Kbt. 124 § (4) bekezdése szerinti esetben-amennyiben azt ilyen minőségben az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. 
16. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
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határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
17. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 
18. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő ajánlattevőket aKbt.77. § (2) bekezdése
szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 
19. Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti]
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg
- a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldését
követő 10 napos határidő lejárta előtt. 
20. Rövidítés: Kr. alatt Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet érti. 
21. A megajánlott termékek tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a műszaki specifikációban
előírt vonatkozó minimum előírásokhoz kapcsolt követelményeknek való megfelelőség igazolására
vagy a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt-műszaki leírást, -adatlapot vagy a gyártói
katalógust. Egyedi gyártású,vagy sorozatgyártmány bármely műszaki paraméterében
megváltoztatott termék megajánlása esetén olyan magyarországi referencia hely leírását, ahol
ajánlatkérő meggyőződhet arról, hogy a megajánlott termék kielégíti a műszaki specifikációban
előírt vonatkozó minimum előírásokhoz kapcsolt követelményeket. 
Gyártó által hitelesített ábrás termékismertető-műszaki leírás-adatlap fogalma: Gyártói katalógus
hiányában a termékről összeállított ábrás ismertető, melyből a termék gyártója, típusa és jellemző
orvos-szakmai és orvos-technológiai műszaki paraméterei megismerhetők és ezt a gyártó
hitelesítő aláírásával ellátta. 
Gyártói katalógus fogalma: A termékről nyomdai technikával készült ábrás ismertető, melyből a
termék gyártója, típusa és orvos-szakmai és orvos-technológiai műszaki paraméterei
megismerhetők.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:
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E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/04/28 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Quadrát Kft

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Mártírok út 4

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Majorosné Kanyó Mária

Telefon: +36 32511714

E-mail: quadrat@chello.hu

Fax: +36 32511714

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Quadrát Kft

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Mártírok út 4

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Majorosné Kanyó Mária

Telefon: +36 32511714
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E-mail: quadrat@chello.hu

Fax: +36 32511714

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Quadrát Kft

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Mártírok út 4

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Majorosné Kanyó Mária

Telefon: +36 32511714

E-mail: quadrat@chello.hu

Fax: +36 32511714

Internetcím (URL):

IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

 

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség:

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy
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Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet

Általános beszerzés

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/18/EK irányelv

Kategória száma [ 1 ]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
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13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy 
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem 
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok 
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó 
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az 
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
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irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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