signed by Magyar
Magyar Közbeszerzési Digitally
Közbeszerzési Központ Kft.
Központ Kft.
Date: 2017.07.11 12:38:07 +02'00'

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 98. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező munkaállomás tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű
hibajavítása mindennemű alkatrész és javítóanyag biztosításával (beleértve a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső
költségét is), gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése
4.17.01.04.10.
Szolgáltatás megrendelés

I.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe
Hivatalos név:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Postai cím:
Szent István utca 68.
Postai irányítószám:
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: HU
4400
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: +36 42999600
Címzett:
Fax: +36 42999601
Nagy Elemér
E-mail: info@mkkozpont.hu

Honlap: www.szszbmk.hu

II. További információk a következő címen szerezhetők be, továbbá az ajánlatokat a következő címre kell
benyújtani (Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet)
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Ir. szám:
Város:
Ország:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nagy Elemér
Bocskai utca 23.
4400
Nyíregyháza
HU
+36 42999600
+36 42999601
info@mkkozpont.hu

III. A közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak
indokolása

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.'') 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást kezdeményez.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
Indoklás:
Ajánlatkérő mátészalkai telephelyén üzemel 1 db. Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező
munkaállomás (a berendezés gyári száma: 4057; gyártási éve: 2007). Ezen berendezés garanciája lejárt,

így a folyamatos betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekben annak folyamatos karbantartása
elengedhetetlen.
A berendezés speciális karbantartást és szervízellátást igényel a folyamatos üzemkész állapot
biztosítása érdekében, mely cél megvalósítására Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás
lebonyolítását kezdeményezi. A jövőbeni nyertes ajánlattevőnek az üzemkész állapot biztosítása mellett
a berendezések tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása, gyártói üzembiztonsági
módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése, valamint az alkatrészek biztosítása is
feladatát képezik. A tenderben szereplő CT berendezés üzemképességének biztosítása elengedhetetlen
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
Philips Medical Systems Nederland B.V., mint az Ajánlatkérőnél üzemelő CT berendezés gyártója és
forgalmazója (székhelye: Veenpluis 4-6 5684 PC Best The Netherlands, kereskedelmi kamarai
nyilvántartási száma: 17060498) hivatalosan nyilatkozta és igazolta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban üzembe helyezett Philips Brilliance 10 CT berendezés
karbantartási tevékenységének végzésére alkalmas hivatalos tanúsítvánnyal Magyarország területén
jelenleg kizárólag a Philips Magyarország Kft. alkalmazottai rendelkeznek, mert:
- a berendezés műszaki sajátosságai miatt annak a karbantartását és javítását csak hivatalosan képzett
és oklevéllel ellátott szakemberek végezhetik;
- a karbantartási es javítási tevékenységhez nélkülözhetetlen szoftver felhasználói licenszét a gyártó
csak olyan szakemberek számára, illetve cégek számára biztosítja, akik hivatalosan ki lettek képezve a
berendezés karbantartására és javítására, illetve amelyek alkalmazásában állnak ilyen szakemberek.
Magyarország területén jelenleg kizárólag a Philips Magyarország Kft. alkalmazásában állnak olyan
szakemberek, akik a gyártó által megfelelően ki lettek képezve a berendezés karbantartására és
javítására, és ehhez kapcsolódóan kizárólag a Philips Magyarország Kft. rendelkezik a berendezés
karbantartásához és javításához nélkülözhetetlen szoftver felhasználói licenszével.
A tevékenység szerződéses értékére és időtartamára tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel a szerződés műszaki-technikai sajátosságok (a gyártó
által a berendezés karbantartására és javítására speciálisan képzett és erről szóló oklevéllel ellátott
szakemberek) és kizárólagos jogok (szoftver licensz) védelme miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg. Az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez, melyre a Philips Magyarország Kft. gazdasági
szereplőt kívánja felhívni ajánlattételre.

IV. Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan elérhetőek

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján készíti el a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokat (közbeszerzési dokumentáció). A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő teljes terjedelmében (korlátlanul és teljes körűen), elektronikus úton,
térítésmentesen közvetlenül megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének határideje megegyezik az ajánlattételi határidő
időpontjával. A dokumentáció másra át nem ruházható.
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A közbeszerzési dokumentumok letöltését az ajánlattevőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok
mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő
megküldésével (fax vagy e-mail útján a II. pontban rögzített kapcsolattartási pontokra) kell igazolnia,
megadva az elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és
faxszámot is. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló, elektronikus kapcsolattartási adatokat
is tartalmazó átvételi igazolást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak
érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást és/vagy a Kbt.-ben előírt egyéb
tájékoztatásokat ajánlattevőknek megküldhesse! Ajánlattevő kizárólagos felelőssége és kockázata az,
hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló átvételi
igazolást, úgy ajánlatkérő adott esetben nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, ilyen esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő
tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

V. A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Tárgy: Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező munkaállomás tervszerű megelőző
karbantartása és teljes körű hibajavítása mindennemű alkatrész és javítóanyag biztosításával (beleértve
a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső költségét is), gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése,
gyártói update frissítése és telepítése, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
1 db Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező munkaállomás: A CT 10 szeletes modern
berendezés - melyhez tartozik egy nagyteljesítményű leletező munkaállomás - 60 kW-os röntgen
generátorral, 8 MHU hőkapacitású RTG csővel szerelve. Súlya minden részegységével együtt kb.
2500 kg. Villamos teljesítményfelvétele 100 kVA. Betáplálási pontja 3x100A.
A berendezés gyári száma: 4057; gyártási éve: 2007.
CPV:
Fő tárgy

50421000-2

Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
A Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező munkaállomás üzemképességének - a
szerződés 24 hónap időtartama alatti legalább 95%-os üzembiztonsággal történő - folyamatos
biztosítása.
Tervszerű megelőző karbantartás: a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és
terjedelemben a berendezés tervszerű megelőző karbantartása ajánlatkérővel előre egyeztetett
időpontban legalább évi 3 alkalommal.
Hibajavítás, hibaelhárítás:
- a hiba elhárítására vonatkozó tevékenységet a hibabejelentést követő 24 órán belül megkezdi. A
hibalehárítás megkezdésének minősül a nyertes ajánlattevő helyszíni megjelenése és a hiba
felmérése, vagy más a hibaelhárítással kapcsolatos távoli hibaelhárítás. A nyertes ajánlattevő köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy a hibaelhárítás mielőbb, de legkésőbb a hibabejelentést
követő 4 munkanapon belül megtörténjen;
- a nyertes ajánlattevő a hibabehatárolás és a hibaelhárítás érdekében távfelügyeleti rendszert
(remote service) üzemeltet, melyen keresztül munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00 és 17.00 óra
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között - amennyiben a meghibásodás jellege lehetővé teszi - internet felhasználásával a felmerülő
hibát behatárolja és/vagy elhárítja.
Gyártói módosítás, gyártói update: a gyártó által kidolgozott biztonságtechnikai és üzembiztonsági
módosításokat a nyertes ajánlattevő végrehajtja a berendezésen. A nyertes ajánlattevő
rendelkezésre bocsátja a gyártó által kifejlesztett szoftver update-csomagot, mely biztosítja a
berendezés folyamatos számítástechnikai szinten tartását.
Üzembiztonság: Teljes üzemidő (Tmax) 12 hónapra vonatkoztatva: 365 nap x 24 óra = 8.760 óra, 24
hónapra vonatkoztatva 17.520 óra.
További részletes feladatleírást a jelen felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

VI. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül
Átalánydíjas vállalkozási (szolgáltatási) szerződés

VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés a szerződés hatályba lépését
követő 2 év (24 hónap) határozott időtartamra jön létre. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

VIII. A teljesítés helye
Ajánlatkérő mátészalkai telephelye (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.)
NUTS-kód: HU-323

IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás
Az ellenszolgáltatás megfizetése intézményi költségvetési forrásból valósul meg.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szolgáltatási átalánydíj ellenértékét havi egyenlő részletekben, Ajánlatkérő által igazolt
számla alapján, a Kbt. 135. § (1); (5) és (6) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A § a) pontjában foglaltak rendelkezései alapján 60 napos fizetési
határidővel, átutalással egyenlíti ki, a számla kézhezvételét követően, figyelemmel az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a
részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét,
tekintettel az alábbiakra:
Figyelemmel a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák azonos jellegére, valamint az azokhoz
kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre
bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű különös tekintettel arra, hogy a
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beszerzéssel érintett CT berendezés önálló műszaki egységet képez, valamint annak tényére, hogy a
szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

XI. Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli.

XII. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés rendelkezései irányadóak, továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen ajánlattételi felhívás
megküldésének napját követően keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok csatolását írja elő,
tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
Tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt

információkat.

Az

egységes

európai

közbeszerzési

dokumentumban

foglalt

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 100. § (5) bekezdésének rendelkezései alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az
eljárásban kizárólag egy ajánlattevőt hív fel ajánlattételre, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás
tárgyi eljárásban nem kerül alkalmazásra, az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy már az ajánlat
benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó dokumentumokat.

XIII. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód

Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
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A Kbt. 65. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményeket.
Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
A Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményeket (a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre).

XIV.Az ajánlattételi határidő
2017.07.27. napja 13:00 óra

XV. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja
A jelen eljárást megindító felhívás II. pontjában meghatározott helyszín.
Az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján papír alapú ajánlatok benyújtását írja elő. Ezen
túlmenően az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati
példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, pdf formátumban), a papír alapú példányt tartalmazó
zárt csomagolásban elhelyezve.

XVI.Az ajánlattétel nyelve
Magyar. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven történő benyújtását.

XVII.

Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak

Dátum: 2017.07.27. napja 13:00 óra
Helyszín: A jelen eljárást megindító felhívás II. pontjában meghatározott helyszín
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdés rendelkezései szerint.

XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
60 nap a tárgyalások befejezésének időpontjától [Kbt. 100. § (4) bek.].
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére.

XIX. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

XX. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok
Nem releváns.

XXI. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 114. § (11) bekezdését
Nem.

XXII.

A szerződéskötés tervezett időpontja
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Dátum: a Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján az írásbeli összegezés megküldésének napját követő
munkanap, ha a Kbt. 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt
a jogorvoslati eljárás megindításának jogával.
Helyszín: A jelen eljárást megindító felhívás II. pontjában meghatározott helyszín.

XXIII. A tárgyalásos eljárás jogcíme
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás, mivel a szerződés műszaki-technikai sajátosságok (a gyártó által a
berendezés karbantartására és javítására speciálisan képzett és erről szóló oklevéllel ellátott
szakemberek) és kizárólagos jogok (szoftver licensz) védelme miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg. Az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

XXIV. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
A Kbt. 101. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a tárgyalásokra a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdését is
megfelelően alkalmazni kell. A Kbt. 88. § (9) bekezdése azzal alkalmazandó, hogy végleges ajánlat
írásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz részt.
Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulóban kíván megállapodni ajánlattevővel az ajánlati ár és szerződéses
feltételek vonatkozásában. A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő, a számára legkedvezőbb
feltételekkel köthessen szerződést.
A tárgyaláson az ajánlattevő részéről a szerződés tárgya és a szerződéses feltételek tekintetében
történő nyilatkozattételhez szükséges szakmai és adott esetben tárgyi felkészültség rendelkezésre
állásának biztosítása az ajánlattevő kizárólagos kötelessége és felelőssége.
A szerződéses feltételek megtárgyalását követően az ajánlatkérő a tárgyalás lezárásaként a tárgyalásra
jogosult ajánlattevőt felkéri a végleges ajánlatának megtételére, az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatát köteles megtenni, egyben az ajánlati ár vonatkozásában köteles a
végleges ajánlatát a rendelkezésre bocsátott felolvasólap kitöltésével és aláírásával megadni. A
tárgyalás ezzel lezárul.
Az ajánlati kötöttségre vonatkozó információkat a XVIII. pont tartalmazza.

XXV. Az első tárgyalás időpontja
Dátum: 2017.08.01. napja 10:00 óra
Helyszín: Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye

XXVI. További információk:
1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Üzembiztonsági kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő szerződésszegő magatartására
visszavezethetően a minimálisan előírt 95%-os üzembiztonsági mutató nem teljesül, az ajánlatkérő
az üzembiztonsági mutató minden 1%-ot elérő mértékű csökkenése után, a teljes nettó szolgáltatási
díj 2%-át jogosult üzembiztonsági kötbérként követelni a nyertes ajánlattevőtől. A megfizetésre
kerülő kötbér összege a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a teljes nettó szolgáltatási
díj 20%-át.
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A nyertes ajánlattevő a kötbér összegét köteles Ajánlatkérő számára megfizetni. Nyertes ajánlattevő
kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje nyertes ajánlattevőtől.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
2) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg és nem teszi lehetővé a
nyertes ajánlattevőtől gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség.
3) A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint
biztosítja.
4) Csatolandó
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot;
a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az
alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői
aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait)
vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
[Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági
szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy
által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását, vagy az ajánlathoz csatolni kell a
meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó
meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó,
kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre
feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat,
kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.];
ajánlattevő
nyilatkozata
annak
vonatkozásában,
hogy
van-e
folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm.
rendelet 13. §-a alapján az ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező).
ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében meghatározottakra [eredeti
aláírt nyilatkozat csatolása kötelező – Kbt. 47. § (2) bek.];
ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdésében meghatározottakra
5) Közös ajánlattétel
A Közbeszerzési Döntőbizottság következetes - a D.915/6/2015. és 884/4/2015. határozatokban is
megnyilvánuló - álláspontja, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap választása
esetében a Kbt. nem teszi tehetővé a Kbt. 99. § (2) bek. utolsó fordulatának alkalmazását.
6) Egyéb csatolandó nyilatkozatok
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat is, melyeket a Kbt. kötelezően előír. Csatolandóak a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok.
7) Formai követelmények
Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel
ellátva), a jelen felhívás II. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, pdf formátumban),
a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
A papír alapú ajánlat és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú
(eredeti) példányban foglaltak az irányadóak!
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, és/vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző és/vagy 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 elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A legkülsőbb csomagoláson szerepeltetni kell az alábbi feliratokat:
„Ajánlat”;
az ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve és címe;
a közbeszerzési eljárás tárgya;
„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
Az ajánlatban elhelyezett minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 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 postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül a jelen felhívás II. pontjában meghatározott
helyszínen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az

ajánlat

formai

követelményeivel

kapcsolatos

további

információkat

a

közbeszerzési

dokumentumok tartalmaznak.
8) Ajánlati ár
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a felolvasólapon nettó HUF összegben kell meghatároznia.
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Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama (24 hónap) alatt a jelen felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatás maradéktalan teljesítéséhez
szükséges valamennyi költséget és díjat - beleértve mindennemű anyag és alkatrész, különös
tekintettel a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső költségét is - magában foglaló szolgáltatási
átalánydíj, melynek teljes körűnek kell lennie, annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget és
valamennyi olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni
kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlati dokumentációban meghatározott
műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. A megadott áron felül az Ajánlattevő
semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.
9) Dokumentumok benyújtásának módja
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön
jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását
írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű felelős fordításban is köteles becsatolni. Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel.
10) Irányadó idő
Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
11) Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó információk, helyszíni bejárás
A Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadóak a Kbt. 114. § (6) pontjában foglaltak figyelembevételével.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
12) Üzleti titok
A Kbt. 44. § rendelkezéseinek megfelelően elkülönített módon kell elhelyezni az üzleti titkot
tartalmazó iratokat, figyelembe véve a Kbt. 44. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit is.
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban,
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
13) További feltételek
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A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak
szerint ellenőrizni.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének
döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének
átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené,
vagy lehetetlenné tenné.
A szerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – mint ajánlatkérő tulajdonosi
képviseletét ellátó szervezet – által kiadott, a szerződés időtartamát lerövidítő intézkedés
hatályba lépésével hatályát veszti. A szerződéses mennyiség megrendelésére vonatkozóan
ajánlatkérő időarányosan vállal kötelezettséget.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt
köti ki:
Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben

a

beszerzés

tárgyára

vonatkozóan

a

központosított

közbeszerzési

rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.
A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
tekintetében az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) illetve annak
végrehajtási rendeletei, és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások az irányadóak.

Jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. július 11. napja
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