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Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.szlmk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.szlmk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32511714Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzéséreKözbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000661722018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház EKRSZ_
24746706

Salgótarján HU313 3100

Füleki Út 54-56

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu +36 209216860

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

Megnevezés mennyiség (db) Noninvazív lélegeztető készülék : 1 db, Betegőrző monitor + EtCO2 modullal- szállítandó tartozékokkal 
együtt :1 db, Betegőrző monitor Betegőrző monitor szállítandó tartozékokkal együtt :14 db, EEG készülék: 1 db, EMG készülék : 1 db, 
Naso-Pharyngo-Laringoszkóp: 1 db, Kazettás gyorssterilizáló berendezés : 1 db, Az orvosi eszközök részletes specifikációját , műszaki 
leírását a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete tartalmazza

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Osztályos felszerelésekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

3Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:40vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

33100000-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Egészségügy

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére

AJÁNLATKÉRŐ AZ ALÁBBI 3 DB RÉSZAJÁNLATTÉTELT BIZTOSÍTJA: 1.részajánlat :osztályos felszerelések Megnevezés mennyiség (
db) Noninvazív lélegeztető készülék 1 db Betegőrző monitor + EtCO2 modullal- szállítandó tartozékokkal együtt 1 db Betegőrző 
monitor Betegőrző monitor szállítandó tartozékokkal együtt 14 db EEG készülék 1 db EMG készülék 1 db Naso-Pharyngo-Laringoszkóp
1 db Kazettás gyorssterilizáló berendezés 1 db 2.részajánlat: meglévő SIEMENS MRI berendezés bővítése 1 db 3.részajánlat : Leletező
munkaállomás 1db  

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki u 54-56
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A módszer (módszerek) ismertetése,: Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont , nettó ajánlati ár :fordított arányosítás, 2 és 4. 
részszempont egyenes arányosítás, 3. részszempont:igen/nem Szakmai ajánlat igen válasz a maximális, míg a nem válasz a minimális 
pontszámot kapja. Részletesen lsd közbeszerzési dok 3. kötet

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

Betegőrző monitor + EtCO2 modullal esetében: Trend ideje .....óra (min 72 óra, 
max 120 óra)

12

Betegőrző monitor + EtCO2 modullal esetében: Gyártó és Típusa megegyezik a 
Betegőrző monitoréval, azaz egy központi monitor rendszerbe köthető! Előny a 
megléte! …igen/nem

3

Betegőrző monitor esetében Akkumulátoros üzemmód ideje .... perc (min 120 max
240 perc)

15

Nem

Igen

40

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 db meglévő SIEMENS MRI berendezés bővítése SWI (SusceptibilityWeightedImaging) modul aktiválása. Az orvosi eszközök részletes
specifikációját , műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete tartalmazza

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - meglévő SIEMENS MRI berendezés bővítéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki u 54-56

Igen

Nem

Nem

Igen

40

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 db Leletező munkaállomás Az orvosi eszközök részletes specifikációját , műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete 
tartalmazza

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33190000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Leletező munkaállomásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelési szempont indoklása: Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.13) További információ:

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

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki u 54-56

Igen

Nem

Nem

Igen

40

Nem

Nem

Nem
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Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 
67. § szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ezen nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági köv. teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti 
felhívására köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 
mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek 
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni 
alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételt az Ajánlatkérő nem ír elő.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt az Ajánlatkérő nem ír elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17.§ (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 
67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Felhívjuk a figyelmet a 
Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére,továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdésében foglaltakra.. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Értékelési szempont indoklása: Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

Nem

Nem



EKR000661722018

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindhárom részajánlat Magyarország 2017 és 2018. évi központi költségvetés terhére az ÁEEK/009937-001/2017 és ÁEEK /29261-2/
2018 iktatószámú fenntartói támogatásból vis major alapból és + saját forrásból kerül finanszírozásra. Az ajánlatkérő részszámla 
benyújtási lehetőséget nem biztosít. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően 30 napon 
belül, banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (2) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak 
szerint.Az ajánlatkérőként szerződő fél – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt 135.§ (3) bekezdése szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.Késedelmes fizetés
esetén Ajánlatkérő a Ptk 6:155 § -ában meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az 
elszámolás forintban történik. Előleg: nem biztosított

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, lsd 2 kötet szerződéses feltételek. Nyertes Ajánlattevő a Ptk 6:186 § (1) bekezdése alapján 
pénz visszafizetésre kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Az ajánlatban szereplő 
árnak fixnek kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó 
ajánlatot. Jótállás: 24 hónap jótállás, a berendezés teljesítési helyre történő leszállítását, telepítését, üzembehelyezését, kezelésének 
oktatását követően. A késedelmi kötbér mértéke áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér 
maximuma 30 késedelmes nap. A meghiúsulási kötbér mértéke az érintett szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 
%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

A szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő 1.rész: M/1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1 db lélegeztető készülék, 11 db betegőrző
monitor, 1 db EEG készülék szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó szállítást igazoló referenciával. 2.rész: M/2 ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett 1 db MRI berendezés szállítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával. 3.rész: M/3 ha nem rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1 db
leletező munkaállomás szállítására vonatkozó szállítást igazoló referenciával.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az 
Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül. Az Ajánlatkérő 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívásra Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. §-ának megfelelően az egyes részek 
tekintetében az ajánlattevő , illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik 
fél által adott igazolást/nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell a szállítás időtartamát, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó
nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát és mennyiségét, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.). 2. Kiegészítő tájékoztatás: 
a Kbt. 56. § (1)–(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók. Konzultáció, helyszíni bejárás nincs. 3. Ajánlatban benyújtani: Kbt. 66. § (
2), (6), Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyilatkozatokat a KD-ban meghat. tartalommal, a nemleges nyil. is! Kbt. 66 . § (5) szerinti 
felolvasólapot; a kieg.táj. figyelembe vételére, a fordítások hitelességére von. nyilatkozatot; . Kbt . 47. § (2) az irányadó, az 
EKR-ben űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat az űrlap kitöltésével kell Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül 
elektronikusan kell benyújtani. Figyelemmel 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §, 11.§ (4). Be kell nyújtani az ajánlatot 
aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a 
szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, 
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy 
közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását 4. Értékelési szempontok: 1.rész 
legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-
10. A módszer fordított arányosítás, egyenes arányosítás illetve pontkiosztás, ismertetését a KD tartalmazza. A 2, és 3. részeknél 
az értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár 5. Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak 
a fordítást vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja. 6. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint 
biztosítja. 7. Az ajánlathoz a termékkel szemben elvárt minimumkövetelmények igazolása céljából mindhárom részajánlat 
vonatkozásában csatolni kell a közbeszerzési dokumentáció 3. kötetének kitöltött példányát. Az 1,2, 3 részajánlatnál csatolni kell 
a megajánlott termék paramétereit, a megajánlott termék 16/2012 (II. 16.) Korm. rendelet- a gyógyszerek és orvostechnikai 
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól 9.§ (2) bekezdése alapján a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (DC) és - a 4/
2009. (III. 17.) EüM rendelet vagy a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség-értékelési tanúsítványt is, valamint a berendezések magyar nyelvű termék 
leírását. 8. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem 
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 9. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza
. 10. FAKSZ: Majorosné Kanyó Mária (00183)

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Nem

2018.12.03 10:00

HU
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Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




