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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/EKR000994642018/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/EKR000994642018/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)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12010184Fax:+36 302892331Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Ruszti Út 7. fsz.2.

Mohácsi Ildikó

imohacsidr@gmail.com

http://www.szlmk.hu/new5/index.php

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus

Kórház

Egészségügy

Különféle orvostechnikai eszközök beszerzése

EKR000994642018
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Az alábbiakban megadott szempontok:

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:

33124120-2

33112200-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - ultrahang diagnosztikai eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA 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

33100000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

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.

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

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle ultrahang diagnosztikai 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. Ezen belül beszerzésre kerül: - 1 db Ultrahang diagnosztikai készülék (általános radiológia) - 1 db 
Ultrahang diagnosztikai készülék (általánoskardiológia) - 1 db Ultrahang diagnosztikai készülék – Általános Perifériás neurológiai és 
vaszkuláris vizsgálatokra - 1 db UH készülék célzott mintavételhez - 1 db Urológiai UH diagnosztikai készülék Az ajánlatban csak új, 
azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a 
szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, 
üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre 
bocsájtása Ajánlatkérő részére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletek szerint. Ajánlattevő feladata továbbá a 
Kórházban működő Siemens PACS rendszerhez történő DICOM gépenkénti illesztés is, de ennek az Ajánlattevőt a PACS rendszer 
Szolgáltatója felé terhelő költsége nincs, tekintettel az Ajánlatkérőnek a PACS rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésére. Így a 
vételár kizárólag, az ezen felüli, - adott esetben Ajánlattevő saját érdekkörében - felmerülő költségét kell tartalmazza. További 
részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen
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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 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:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

2.1. Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) - Jelfeldolgozó csatornák 
száma (min. 7millió, max. 12millió db, előny a több)

2

2.2.Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) - Maximális képfrekvencia
B módban (min. 1600 kép/sec, max. 2900 kép/sec, előny a több)

8

2.3. UH készülék célzott mintavételhez - Jelfeldolgozó csatornák száma (min. 
7millió, max. 12millió db, előny a több)

2

2.4. UH készülék célzott mintavételhez - kompatibilis-e a meglévő Mindray 
gyártmányú D8-4U, SC8-2U és V11-3HU vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny ha 
igen)

8

2.5. UH készülék célzott mintavételhez - Smart Planes vagy azzal egyenértékű 
szoftver megléte (Igen/Nem, előny a megléte)

5

2.6. Urológiai UH diagnosztikai készülék - kompatibilis-e a meglévő Mindray 
gyártmányú SC5-1E, CB10-4E, L12-3E típusú vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny 
ha igen)

5

Nem

Igen

Nem

4

Nem

Nem

Nem

Nem
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(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:

33194100-7

33192230-3

33182100-0

33172200-8

33172100-7

33171200-1

33171110-3

33171100-0

33170000-2

33168000-5

33167000-8

33162000-3

33160000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - különféle műtéti eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Értékelés módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár 
Összesített nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Módszer: fordított arányosítás. Szakmai szempontok értékelési módszere: 2.1.-2.3. 
szempont- egyenes arányosítás, 2.4.-2.6.-Abszolút értékelési módszer: pontozás . Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a 
KD-ben.

II.2.14) További információ:

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

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

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle műtéti eszközök szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő 
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 

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:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. 
Ezen belül beszerzésre kerül: 1 db Altató munkaállomás 1 db Sebészeti képerősítő - C íves berendezés 1 db Defibrillátor 2 db Infúziós 
pumpa - fecskendős 1 db Mennyezeti tandem statív 2 db Műtőasztal fix lapos, mobil 1 db Műtőlámpa 1 db Urológiai TUR torony + 
Flexibilis cisztoszkóp 1 db Kézi eszközök az urológiai TUR toronyhoz 1 db Videolaringoszkóp szett 11 db Volumetrikus infúziós pumpa 
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. 
A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai 
eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati 
utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére. További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

2.1. Altató munkaállomás - Független levegő és O2 adagolási lehetőség (Igen/
Nem, előny, ha igen)

2

2.2. Altató munkaállomás - Független, biztonsági frissgáz-adagoló rendszer (O2 és
sűrített levegő) (Igen/Nem, előny, ha igen)

8

2.3.Sebészeti képerősítő C-íves berendezés-Anatómia v. objektum detektálás, és 
paraméterek automatikus beállítása a legjobb képminőséghez, ha a vizsgált régió 
nincs centrálva(Igen/Nem, előny, ha igen)

2

2.4.Sebészeti képerősítő C-íves berendezés - Pixel méret (max.200 mikron, min. 
100 mikron, előny a kisebb)

6

2.5.Infúziós pumpa, fecskendős - Kijelző mérete (min.15 cm2 max. 50cm2, előny a
nagyobb)

5

2.6. Műtőlámpa - Érintőképernyős (nem fóliatasztatúrás és/vagy nyomógombos) 
vezérlő panel mind a fő, mind a szatelit lámpa esetében (Igen/Nem, előny a 
megléte)

2

2.7. Urológiai TUR torony +HD Flexibilis Videocystoscope - Kameravezérlő és 
Fényforrás / Érintőképernyős kivitel (Igen/Nem, előny a megléte)

2

2.8. Volumetrikus infúziós pumpa - Primary/secondary infúzió sebessége külön 
állítható (Igen/Nem, előny a megléte)

3

Nem

Igen

Nem

4

Nem
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(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:

33192150-8

33155000-1

33154000-4

33141720-3

33141710-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - különféle rehabilitációs eszközök beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített 
nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás. Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1.-2.3.,2.6-2.8 abszolút ért.
- pontozás, 2.4.fordított arányosítás, 2.5.-egyenes arányosítás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

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:

eljárások kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem

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

Határidős adásvételi szerződés keretében különféle rehabilitációs 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. Ezen belül beszerzésre kerül: 4 db Fizikoterápiás kezelőágy 1 db Gyógytornász munkaállomás (Redcord) 1 db Járóbot, 
egytámpontú 2 db Kerékpár ergométer 2 db Kombinált terápiás egység (elektro + UH) 1 db Lézer terápiás készülék 2 db Masszázságy
8 db Rollátor, guruló járókeret 2 db Gurolós járókeret, állítható hónaljtámasszal Tornatermi felszerelések: 5 db Soft Ball 5 db Stability 
trainer 5 db Tornaszőnyeg 1 db Alsó végtagmozgató berendezés 3 db Egyensúlyozó korong (Balance) Az ajánlatban csak új, azaz nem 
használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a 
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II.2) Meghatározás

Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített 
nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás. Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1. egyenes arányosítás, 2.2
abszolút ért.- pontozás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

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 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:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, 
üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre 
bocsájtása Ajánlatkérő részére. További részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

2.1. Kombinált terápiás egység (elektro + UH) - Folyamatos és pulzáló ultrahang, 
legalább 5-féle impulzus üzemmód (min.5 max.10 féle impulzus, előny a több)

10

2.2. Lézer terápiás készülék - Kombinált lézerterápia fejcsoport (min. 25 cm2 és a
teljesítmény min. 1300 mW, Igen/Nem, Előny ezen paraméterekkel rendelkező 
fejcsoport megléte)

20

Nem

Igen

Nem

4

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

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:

33168100-6

33124100-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Bronhoscópos eszköz beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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

Határidős adásvételi szerződés keretében Bronhoscópos eszköz szállítása és üzembe helyezése kerül megvalósításra Ajánlatkérő 
részére a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése tárgyú projektben. 
Ezen belül beszerzésre kerül 1 db EBUS rendszer. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo 
készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 12 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania. 
Nyertes ajánlattevő feladata az ultrahang diagnosztikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint 
magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása Ajánlatkérő részére. További részletes 
feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

2.1. A központi vezérlőegység rendelkezik egy, a csatlakoztatott endoszkópos 
eszközök processzorba való rögzítésére szolgáló karral (Igen/Nem, előny a 
megléte)

10

2.2. A központi vezérlőegység színes érintőképernyővel rendelkezik (Igen/Nem, 
előny a megléte)

10

2.3. A fényszűrő funkció optikai és digitális szűréssel is megvalósítható (Igen/Nem
, előny a megléte)

10

Nem

Igen

Nem

4

Nem
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Ajánlattevők által az ajánlatban - közbeszerzési részenként - benyújtandó igazolások: Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasságot – ide nem értve a Kbt.69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az ajánlatában az EEKD benyújtásával 
kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az EEKD IV. része „α”
(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. §
(6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kizáró ok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó(AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek szerinti KO valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból 
azt az AT-t, AV-t, alk. igazolásában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk. 
igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)-(2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti KO hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet 
vonatkozásában EEKDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására, amelyben köteles nyilatkozni arról, hogy vele 
szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.
A KR 2.§(5) bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A 
Kbt.69.§(11) bek alapján az EEKDban tett nyilatkozatban, a Kbt.69.§(4) bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek 
ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének 
kivételével, amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti 
igazolások kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján a felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ 
szerint kell igazolnia. A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§ (4) bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2) 
bek, Kbt. 66. § (6) bek a)-b), és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-16.§ rendelkezései alkalmazandók. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontját nem 
a Kr.8.§ i) ib) és 10. § g) gb) alpont szerint, hanem tartalmilag a Kbt.hatályos szövege szerint kell igazolni. AK a KOk előzetes 
ellenőrzése során elfogadja az EEKDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§] A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7) bek és 7.§ alapján is 
lehetséges. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. AK továbbá felhívja a 
figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezésére.

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

Ért. módszere a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint. II.2.5. pontban az ár Összesített 
nettó ajánlati ár (HUF) értendő. Ért. módszere: fordított arányosítás. Szakmai szempontok ért. módszere: 2.1.-2.3. abszolút ért.- 
pontozás. Adható pontszám: 0-10 pont, további részletek a KD-ban.

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)

Nem

Nem

Nem

Nem
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA 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 M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben 
legalább az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciákkal: • az 1. rész esetén legalább 3 db ultrahang diagnosztikai 
berendezések szállítása • a 2. rész esetén legalább 1 db műtőasztal, 1 db infúziós fecskendős pumpa, 5 db volumetrikus infúziós 
pumpa szállítása, • a 3. rész esetén legalább 2db fizikóterápiás kezelőágy szállítása, • a 4. rész esetén legalább1 db bronchológiai 
endoszkópos berendezés szállítása. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt M1) alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

ATknek a műszaki,illetve szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az 
ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, miszerint az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk 
figyelmét, hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 
elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt.69.§(4) 
adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolások 
körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: ATnek csatolni szükséges M1) A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három 
év legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: • a teljesítés idejét (év/hó/nap, kezdő és befejező 
időpont), • a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, • a szállítás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen; • nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) 
bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 
referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe venni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is 
irányadók.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1) az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – 
közbeszerzés tárgya (különféle orvostechnikai eszközök forgalmazásából) szerinti árbevétele nem éri el • az 1. rész esetén a nettó 
50.000.000 Ft-ot, • a 2. rész esetén a nettó 80.000.000 Ft-ot, a 3. rész esetén a nettó 7.500.000 Ft-ot, a 4. rész esetén a nettó 
30.000.000 Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt P/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, Több közbeszerzési részre történő egyidejű ajánlattétel esetén azon részre vonatkozóan meghatározott összegű 
árbevétellel kell az AT-nek rendelkezni, amely részekre ajánlatot kíván tenni és az alkalmassági minimum értéke a legmagasabb.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.
) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását 
megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (különféle orvostechnikai eszközök forgalmazásából) 
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott 
igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
(5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése 
szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, 
vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő 
ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági 
szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.

Nem

Nem
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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.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított 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

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó vételár 1 %-a/naptári nap, max. a teljes nettó vételár 15 %-a ha a le nem szállított 
eszköz hiánya más eszköz használatát nem akadályozza, ellenkező esetben a teljes nettó vételár 1 %-a/ naptári nap, maximum a teljes 
nettó vételár 15 % -a. Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vételár 25%-a. Jótállás: Szerződés teljesítésétől számítottan 12 hónap 
teljeskörű jótállás.A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) 
és (10) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint 30 naptári napon belül 
átutalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. A finanszírozás: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása:100% 
hazai forrásból a 1577/2018. (XI.15.) Kormányhatározat alapján, A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a 
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem
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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 

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

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )
15. § szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az 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

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

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

Nem

2019.01.31 10:00

HU

2019.01.31 12:00

Az EKR-ben történik - https://ekr.gov.hu

Nem

Nem

Nem

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

(A rendszer automatikusan tölti)2018.12.28

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai 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

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 
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)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. § szerint.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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