
1

„Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és
Salgótarján térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053)
eszközbeszerzés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.06.
Iktatószám: 10860/2015
CPV Kód: 33100000-1;33111000-1;33112200-0
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.08.17.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.europa.eu

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 32522100

E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36 32522025

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

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

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

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 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):

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
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II.1) Meghatározás

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

„Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében”
(Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés

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:

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:
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vagy

és között Pénznem:

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

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

„Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében”
(Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33111000-1

33112200-0

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

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

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)

(adott esetben, csak számokkal)
„Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében”
(Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés
- 1 db C-íves sebészeti képerősítő
- 1 db Légsűrítéses traumatológiai motor komplett felszereléssel, tartozékokkal, velőűr felfúrásos
készlettel
- 1 db Arthroszkópos HD torony komplett
- 1 db Nagyfrekvenciás égető-vágó készülék multifunkcióval-argon gázzal működő
- 1 db Hordozható ultrahang
Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A szerződés (a Kbt. ez irányú rendelkezéseivel
összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
• megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
- eszközönként legalább 4 órás időtartamban,
- az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
- Vevő székhelyén.
Becsült érték: 269.892
Pénznem: EUR

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 212513 Pénznem: EUR

vagy

és között Pénznem:
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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:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 40 (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)

Jótállási idő: 12 hónap. A jótállás kezdő időpontja megegyezik a leszállított és üzembe helyezett
eszközök átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyv keltének időpontjával.
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére - amennyiben azért a Szállító részére felróható
felelős - a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér
mértéke az összes termék nettó vételárának 0,52%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér a
teljesítés határidejének túllépése esetén fizetendő, kivéve, ha a Megrendelő fogadóképtelenségére
visszavezethető ok miatt nem képes Szállító a szállításra. A késedelmi kötbér maximuma 30
késedelmes nap, ennek elérésekor Ajánlatkérő a meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazza és a
késedelmi kötbér alkalmazásától eltekint.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése a Szállítónak felróhatóan olyan okból,
melyért a Szállító felelős, meghiúsul, köteles a teljes nettó vételár 25 %-át kitevő meghiúsulási
kötbér megfizetésére.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontja szerint biztosítva. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb
igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. A teljesítési
biztosíték érvényességének a szerződés időtartama alatt fenn kell állnia.
A mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
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A szerződés finanszírozása „Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és
Salgótarján térségében” Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053 pályázat forrásaiból történik.
Támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme euro (EUR).
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt. és a
Támogatási Szerződés szerint utófinanszírozással teljesíti.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtására lehetőség nincs.
Ajánlatkérő a leszállított áruk ellenértékét a szerződésszerű teljesítést valamint a szerződésnek és
a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően
30 napon belül átutalással egyenlíti ki a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében
vagy (3) bekezdésben foglaltak szerint.
A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, a Kbt. 130. § (1), (6) bekezdésének rendelkezései és az Art.
36/A. § rendelkezései irányadóak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

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 eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 
közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak. 
Igazolási mód: 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. § rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a kizáró 
okokkal kapcsolatos dokumentumok vonatkozásában a jelen felhívás feladásának napját követően 
keletkezett dokumentumok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a dokumentumoknak a konkrét 
tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. 
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles a Kbt. 58. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadóak a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatói: 
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. 
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,



7

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 (KÉ 2014. évi 57.
szám; 2014.05.16.). 
- 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.).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi - a cégkivonatban szereplő pénzforgalmi 
számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, 
melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) 
a számla számát, 
a megnyitás dátumát, 
adott esetben a megszüntetés dátumát, 
számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 1 évben volt-e 15 
napot meghaladó sorbaállítás és ha igen, hány alkalommal. 
P2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó - ÁFA nélkül számított - 
teljes árbevételéről szóló és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (orvosi 
gép-műszerek szállításából) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, 
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés). 
A P2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, illetve a P1 pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők 
kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük 
egy megfelel. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6)
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bekezdései szerint köteles igazolni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. 
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vállalni a Kbt. 55. § (6) bekezdés
c) pontja szerint. 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján benyújtott igazolást is
elfogadja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 1 évben egynél több alkalommal volt 15 napot meghaladó
sorbaállítás.
Ajánlatkérő a sorbaállítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három üzleti
évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételének összege nem érte el a 160
millió Ft-ot, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (orvosi gép-műszerek
szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételének összege nem érte
el a 120 millió Ft-ot. 3 éven belül létrejött gazdasági társaság esetében gazdasági alkalmassági
kritériumoknak időarányosan kell teljesülni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. Ajánlattevő ismertesse a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év - közbeszerzés tárgya 
szerinti - legjelentősebb szállításait. 
Csatolandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti igazolás vagy 
nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) ki kell térnie 
legalább a teljesítés idejére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szállítás tárgyára, az 
ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból 
egyértelműen ki kell derülnie az M1 pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szállítást 
kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az 
esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely közös ajánlattevői 
tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, 
figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés 
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban). 
M2. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolja a 
szállítandó áruk gyártói/forgalmazói termékleírását, valamint a dokumentációban szereplő műszaki 
specifikációk kitöltött példányait. 
M3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja
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alapján a szállítani kívánt orvostechnikai eszközök CE megfelelőségi tanúsítványát, vagy azzal
egyenértékű tanusítványt egyszerű másolatban. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1-M3 alkalmassági feltétel esetében az együttes
megfelelés megengedett. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdései szerint köteles igazolni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17§ (1) bekezdése alapján benyújtott igazolást is
elfogadja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), egy darab legalább nettó 80 millió forint összegben
teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti, orvosi gép-műszerek szállítására vonatkozó
referenciával/referenciákkal, és legalább egy vagy több referenciából álló olyan referenciával, mely
tartalmaz
- legalább egy darab C íves RTG képerősítő berendezést
- legalább egy darab ultrahang készüléket
- legalább egy darab légsűrítéses traumatológiai motor
- legalább egy darab arthroscopos torony berendezést
- legalább nagyfrekvenciás égető-vágó készüléket argongázzal működő funkcióval
A referenciák között átfedés lehetséges!
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a megajánlott áru, eszköz, berendezés, szoftver, műszaki megoldás
nem felel meg az adott eszköz vonatkozásában a dokumentáció műszaki specifikációjában
meghatározott minimum követelményeknek.
M3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a 8/2003.
(II. 13.) ESzCsM rendeletben, ill. 98/79/EC irányelvben előírt vagy azzal egyenértékű megfelelőségi
tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatával illetve a 4/2009. (III.17.) EüM
rendeletben vagy a 93/42/EGK tanácsi irányelvben előírt tanúsítvánnyal, vagy eszköztől függően
gyártói megfelelőségi nyilatkozattal az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes dokumentummal
igazolva.

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:
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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:

 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)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

x 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
1. Nettó vállalási ár 340
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2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken
túlmutató elvárások teljesítése, összesen

85

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: 2015/08/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A
dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az
ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A dokumentáció fent feltüntetett ára az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
A Kbt. 52. §. (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet a fenti vételárat (100.000,- HUF + ÁFA) bankszámlára
történő befizetéssel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni.
Kedvezményezett: Útkataszter Bt.
Bankszámlaszám:18203181-06008543-40010016 (FHB Bank Hungary Zrt.)
Közlemény: „ dokumentáció”; felhívás TED száma.
A dokumentációt személyesen lehet átvenni az A.II) mellékletben megjelölt címen munkanapokon
10.00 és 15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00-ig a bontás
időpontjáig.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése
irányadó.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/08/17 (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
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 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: 2015/08/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56. Projekt Iroda

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

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

Kbt. 62.§ szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

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

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

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

Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053

VI.3) További információk (adott esetben)

1./ A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban 
való részvétel feltétele? [x] igen [ ] nem 
2./ A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
további információk: 
A dokumentáció a jelen felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál 
rendelkezésre áll és megigényelhető. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni a 
dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő 
megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása esetén az ajánlattevő/alvállalkozó nem 
hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem időben kapta kézhez a dokumentációt. Az 
igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási 
címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai 
küldeményként a dokumentációt megküldheti, személyes átvétel esetén azon személy azonosításra 
alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi 
határidőig, hétfőtől csütörtökig 10:00-15:00-ig, pénteken 10:00-14:00-ig, az ajánlattételi határidő 
lejártának napján 9:00-10:00 óráig. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 
3./ Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően
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elkészítenie és benyújtania: 
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen; 
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 
Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
• az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell 
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak; 
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és kettő elektronikus másolati példányban, (a 
papír alapú ajánlatról szkennelt pdf formátumban (cd/dvd lemezen vagy pendriveon)) kell beadni, 
az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni; 
• a zárt csomagon „Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján 
térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés”, valamint: „Csak 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell 
feltüntetni. 
4./ Az ajánlathoz csatolni kell: 
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát 
vagy a 2006.évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat 
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; 
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, 
Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 
6./ A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak (kivéve, ahol ajánlatkérő a felhívásban vagy 
a dokumentációban ettől eltérően rendelkezett). Az ajánlat 61.§ (1) bekezdés szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 
7./ Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat 
ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 
8./ Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
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ajánlatkérő - a Kbt. 36. § (3) bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 
9./ Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdését alkalmazza. 
10./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 1-10. 
11./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak 
szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható 
pontszám 1 (egy). A bírálat módszere képletekkel leírva: P= (Alegjobb / Avizsgált ) * (Pmax-Pmin) + 
Pmin, 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
A 2. részszempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont 
tartalmának megfelelően az egyenes, vagy fordított arányosság szabályai szerint arányosítással 
történik, míg egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem 
válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó 
maximális (10, tíz), míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező, vagy a megjelölt 
határérték alatti a megajánlott berendezés a minimális (1, egy) pontszámot kapja. 
Amennyiben fordított vagy egyenes arányosítás történik, úgy az alábbi módon számoljuk ki a 
pontszámot: 
Fordított arányosítás elvét alkalmazva az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja 
ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy). A bírálat módszere képletekkel 
leírva: P=[(A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb)] * (P max - P min) + P min 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa; 
P min: a pontskála alsó határa; 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
Egyenes arányosítás elvét alkalmazva az alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva lineárisan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy). A bírálat módszere képletekkel leírva:
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P=[(A vizsgált - A legrosszabb) /( A legjobb - A legrosszabb)] * (P max - P min) + P min 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa; 
P min: a pontskála alsó határa; 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
Az értékelés szempontjai, súlyszámai: 
1. Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) súlyszám: 340 
2. Műszaki tartalom súlyszám: 85 
 
Súlyozott MŰSZAKI paraméterek: 
- C-íves sebészeti képerősítő: 
1.C-ív mélysége min. 660 mm Előny a nagyobb érték! Súlyszám: 10 pont (A 660 mm alatti érték 
érvénytelen. A 660 mm a minimális pontszámot kapja. A 760 mm és afeletti érték a maximális 
pontszámot kapja.) pontszámítás módja: c) módszer 
2. Orbitális mozgás min. 120° Előny a nagyobb érték! (A 120° alatti érték érvénytelen. A 120° a 
minimális pontszámot kapja. A 130° és afeletti érték a maximális pontszámot kapja.) Súlyszám: 10 
pont Pontszámítás módja: c) módszer 
3. Monitorok motorikus magasság állíthatósága Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) 
súlyszám:15 Pontszámítás: a) módszer 
- Arthroszkópos HD Torony komplett: 
1.HD-SDI 3G kimenet Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszám:2 Pontszámítás: a) 
módszer 
2. Fókusztávolság állítható legalább 20 és 35 mm között Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 
pont) Súlyszám: 2 Pontszámítás: a) módszer 
3.Az izzó élettartalma min. 2.000 óra Előny a nagyobb élettartam! (A 2000 óránál kisebb érték 
érvénytelen, a max. 30 000 óra vagy afeletti érték maximális pontszámot kap.) Súlyszám: 2 
Pontszámítás: c) módszer 
4.Fényerőllítása a min. 5 lépésben Előny a több lépésállítás. (Az 5 alatti érték érvénytelen,a 10 lépés 
vagy afeletti a állítási lehetőség a maximális pontszámot kapja.) Súlyszám:2 Pontszámítás: c) 
módszer 
5.Öblítőnyomás Min. 10 - 140 Hgmm között állítható Előny a magasabb felső Hgmm 
nyomástartomány! (A 140 Hgmm alatt érvénytelen Max. 200 Hgmm vagy afeletti érték a maximális 
pontszámot kap.) Súlyszám: 2 Pontszámítás: c) módszer 
- Hordozható ultrahang: 
1.Vezeték nélküli kapcsolat a vizsgálófej és gép között Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) 
Súlyszám:10 Pontszámítás: a) módszer 
2. Vizsgálófejről vezérelhető műveleti funkciók Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) 
Súlyszám:10 Pontszámítás: a) módszer 
3.Automatikus freeze a vizsgálófej tartós használaton kívüli állapotában Előny a megléte!(Nem: 1 
pont; Igen: 10 pont) Súlyszám:5 Pontszámítás: a) módszer 
- Nagyfrekvenciás égető-vágó készülék multifunkcióval-argon gázzal működő: 
1.Hardveres bővítési lehetőség Előny a megléte!(Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszám:5 
Pontszámítás: a) módszer 
2. A készülék által vezérelt műtéti füstelszívó berendezés csatlakoztathatóságának lehetősége 
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Előny a megléte! (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszám:5 Pontszámítás: a) módszer 
3.Ultrahangos májsebészeti aspirátorral való csatlakoztatási lehetőség Előny a megléte!(Nem: 1 
pont; Igen: 10 pont) Súlyszám:5 Pontszámítás: a) módszer 
A részletes bírálati szempontrendszert az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 
dokumentációba ingyenes betekintési lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy 
nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat. 
12./ Csatolni kell az ajánlatban a szállítandó eszközöknek az ajánlati dokumentációban leírt 
szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását, mely kiterjed minden 
paraméterre. A magyar nyelvű műszaki leírások mellé csatolni kell a gyártói prospektusokat, 
műszaki leírásokat is. Ez utóbbi dokumentumoknak, amennyiben idegen nyelvűek, csak a műszaki 
paramétereket tartalmazó részeinek fordítását kell az ajánlathoz csatolni. A csatolandó 
dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a 
megajánlott termék(ek) megfelel(nek) a műszaki specifikációban, a felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott követelményeknek. 
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott orvostechnikai eszközökről, a becsatolt termékleírás és 
fotó alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem felelnek meg a dokumentációban előírt 
műszaki követelményeknek. 
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 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 
összes olyan, a táblázatunkban elvárt 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. 
13./ A tárolás, szállítás és csomagolás költsége teljes egészében az ajánlattevőt terheli. 
14./ Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján nyújtja a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő 
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő 
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez 
történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 
15./ Fordítás: a jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni. 
16./ Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeknél előírt forint (HUF) összegeknek való, 
más valutában történő megfelelés esetén a beszámolók esetében az üzleti év fordulónapján, a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetekben az ajánlattételi határidő napján 
érvényes MNB középárfolyamot alkalmazza az alkalmasság vizsgálatakor. Ajánlattevők kötelesek 
nyilatkozat formájában közölni az alkalmazott árfolyamot (átszámítás esetére). 
17./ Ajánlati biztosíték: Az Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti,
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amelynek összege 650.000 forint, azaz hatszázötvenezer forint. Ajánlati biztosítékként az
ajánlatkérő azonos összegű készpénz ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, feltétel
nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciával teljesíthető. Az ajánlati
biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt „Egészségügyi kapacitások határon átnyúló
fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében” (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053)
eszközbeszerzés” megjelöléssel (közleménnyel), az ajánlatkérő 10037005-00317667 számú
számlájára kell befizetni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően
az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének befizetést
igazoló dokumentum, illetve a a bank vagy biztosító által vállalt garanciát eredeti vagy hiteles
másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell! Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
átutalással vagy befizetéssel teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi,
hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati
biztosíték összegét visszautalni. 
18./ 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. 
19./ Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell
eljárni. 
20./. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevők megállapodása) legalább az alábbiak
szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését. 
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 
21./Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy projekttársaságot a nem közös nyertes ajánlattevő
sem hozhat létre. 
22./Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk.
szabályai az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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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:

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:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137.§-ban foglaltak 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 : 2015/06/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

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

Hivatalos név: Útkataszter Bt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Füleki út 39.

Város: Salgótarján
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Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Laczkóné Dénes Orsolya

Címzett:

Telefon: +36 205822086

E-mail: denesorsi@gmail.com

Fax: +36 32784140

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház Projekt Iroda

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 3100 Salgótarján Füleki út 54-56.

Város: Salgótarján

Postai irányítószám: 3100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Borók Sándor Péter

Címzett:

Telefon: +36 209439362

E-mail: sztlazar@globonet.hu

Fax: +36 32317489

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

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)…..
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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

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
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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

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
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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
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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