
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
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 

Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.17.01.04.10. 
 

Eljárási Adatlap 
Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a jelen dokumentumot, a közbeszerzési 
eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó közbeszerzési dokumentumot alaposan áttanulmányozni szíveskedjék 
tekintettel arra, hogy egyes feltételeknek való meg nem felelés az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 

1 Ajánlatkérő 
Az eljárás ajánlatkérője a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentum fejlécében rögzítettekkel azonos. 
Ajánlatkérő további adatait a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza.  

2 Eljárás tárgya és fajtája 
Az eljárás tárgya a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentum fejlécében rögzítettekkel azonos. A tárgyi 
eljárás fajtája: 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 eljárás. 

3 Eljárást megindító felhívás azonosító adatai 
Az eljárást megindító felhívás számát és azonosító adatait a jelen dokumentum fejléce tartalmazza. 

4 További információ a következő címen szerezhető be 
Magyar Közbeszerzési Központ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23. | t: +36 (42) 999600 | f: +36 (42) 999601 | e: 
info@mkkozpont.hu 

Az eljárást megindító felhívás is tartalmazza a vonatkozó információt. Amennyiben a fenti adat és az eljárást megindító felhívás 
között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban rögzített információ az irányadó. 

5 Kiegészítő tájékoztatás és Helyszíni bejárás 
A kiegészítő tájékoztatás kérés és nyújtás határidejére a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadóak a Kbt. 114. § (6) pontjában foglaltak 
figyelembevételével. 

A tárgyi eljárásban helyszíni bejárás nem kerül megtartásra. 

6 Kizáró okok és Alkalmasság igazolása 
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. 

A Kbt. 65. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményeket. 
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7 Termékminta (mintapéldány) 
Az Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban termékminta benyújtását nem írta elő.  

8 Ajánlattételi határidő 
A közbeszerzési eljárást megindító felhívásban rögzítettek szerint. 

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a határidő az esetleges kiegészítő tájékoztatások vagy egyéb indokok alapján 
módosulhat (akár több alkalommal). Kérjük, hogy az ajánlattételi szakaszban kiadott dokumentumokat kiemelt figyelemmel 
kövessék! 

9 Az ajánlatok benyújtásának helye 
Magyar Közbeszerzési Központ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23. | t: +36 (42) 999600 | f: +36 (42) 999601 | e: 
info@mkkozpont.hu 

10 Az ajánlatok felbontásának ideje és helye 
Az ajánlatok felbontásának ideje azonos az „Ajánlattételi határidő” címsorban megadott időponttal. Az ajánlatok felbontásának 
helye azonos „Az ajánlatok benyújtásának helye” címsorban megadott helyszínnel. 

11 Támogatásra vonatkozó adatok 
Nem releváns. 

12 Ajánlati biztosíték 
A tárgyi eljárásban ajánlati biztosíték nem került előírásra. 

13 Részekre történő ajánlattétel 
A tárgyi eljárásban a részekre történő ajánlattétel – az eljárást megindító felhívásban rögzített indoklásra tekintettel – nem biztosított. 

14 Műszaki leírás  
Elektronikusan kiadásra kerül, a közbeszerzési dokumentumok részét képezi. 

Nem releváns. 

15 Tárgyalásra vonatkozó információk 
Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárásra kizárólag egy gazdasági szereplő kerül ajánlattételre felhívásra, amennyiben ajánlattevő a 
tárgyaláson nem jelenik meg, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő valamennyi szerződéses feltételt teljes körűen elfogad és 
az ajánlati kötöttsége az eredeti ajánlatában rögzítettek szerint áll be. 
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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. 

16 Értékelési szempontok 
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint határozta meg az értékelési szempontokat: legalacsonyabb ár. 

Ajánlattevő úgy köteles megtennie ajánlatát, hogy az értékelési szempont(ok) vonatkozásában megfeleljen az eljárást megindító 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek.  

17 Boríték (csomag) felcímkézése  
 

A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy azzal egyenértékű módon, melyből egyértelműen kiderül, hogy 
a boríték (csomag) mely eljárásra vonatkozik és „Az ajánlattételi határidőig NEM BONTHATÓ FEL!”.) 

 

Eljárási információk 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 

Oktatókórház 
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 
Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.17.01.04.10. 

 
„Az ajánlattételi határidőig NEM BONTHATÓ FEL!” 

Címzett 

Magyar Közbeszerzési Központ Kft. 

NYÍREGYHÁZA 
Bocskai utca 23. 

4400 
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