AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (továbbiakban: Ajánlatkérő),
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban „Közbeszerzési törvény”
vagy „Kbt.”) alapján, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást hirdet a következő tárgyban:
ULTIMAX – I típusú (Típusszám: DREX – UI80) DSA berendezés karbantartása 24 hónap
időtartamra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
Az ajánlat kidolgozásának alapját a felhívás és a dokumentáció együttesen képezik, amelyek
kiegészülnek a Kbt. 113. §-ban és a 98. § (2) c) pontjában foglaltak alapján adott
tájékoztatással.

1. Az ajánlatkérő
Neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Címe: 9400 Sopron, Győri út 15.
Képviseli: dr. Korányi László, mb. főigazgató
Kapcsolattartó: Béresné Bakondi Ágnes
Telefonszáma: +36 99-514-256
Telefaxszáma: +36 99-514-250
E-mail cím: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája
Jelen közbeszerzési eljárás fajtája nemzeti rezsim, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok
vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg, feltéve, hogy 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 határozták meg;
3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi
feltételei:
Ajánlatkérő
a
dokumentációt
térítésmentesen,
elektronikus
úton,
a
kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu e-mailcímről kiküldött e-mail mellékleteként
küldi meg az ajánlattételre felhívott ajánlattevőnek.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége, és egyben a közbeszerzési műszaki leírás
ULTIMAX – I típusú DSA,
Típusszám: DREX – UI80,
Gyártási szám: E1F1462018,
Üzembe helyezés: 2014. 12. 01.
teljes körű szervíz ellátása, karbantartása, hibajavítása, karbantartási anyag és
alkatrészellátással a vákuumelemekkel és detektorral együtt 24 hónap időtartamra
vállalkozási szerződés keretében. A szerződés célja a berendezés folyamatos
üzemképességének biztosítása.
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Az ajánlati ár tartalmazza:
A berendezés folyamatos, Megrendelő igénye szerint, valamint a gyártó által előírt
gyakorisággal végzendő karbantartás körében ellátandó feladatok:
- gyártó által előírt karbantartása karbantartási anyagokkal együtt
- a detektor kalibrációja, képminőség ellenőrzése
- gyártó által kifejlesztett folyamatos szoftver frissítés, szoftverkarbantartás
- átalánydíjas hibaelhárítás korlátlan számú kiszállással
- a biztonsági funkcióinak ellenőrzése
- a berendezés belső tisztítása
- munkaállomások karbantartása
- elektromos paraméterek ellenőrzése
- teljes körű alkatrészellátás (vákuumtechnikai elemet és detektort is beleértve)
- EüM. rendelet szerinti felülvizsgálat elvégzése
- felmerülő eseti hibaelhárítás/hibajavítás

Rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 között.
Hibabejelentés 24 órás időintervallumban írásban elektronikus formában történik.
Reakcióidő: helyszíni kiszállást igénylő hiba esetében a helyszínen legkésőbb a
bejelentést követő első munkanapon kell megkezdeni a hibaelhárítást.
5. CPV kód:
50000000-5

Javítási és karbantartási szolgáltatások

6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják: szolgáltatási szerződés (a 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről – a továbbiakban: Ptk. - 6:238. § [Vállalkozási szerződés]
7. Ajánlatkérő a következő bontófeltételt köti ki a szerződésben: „Tekintettel arra, hogy a
beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses
kötelezettséget kizárólag a 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
Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

8. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 24 hónap
9. A teljesítés helye:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
NUTS-kód: HU221
10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése
szerint 30 napos fizetési határidővel történik.
Előleg nem fizethető. A kifizetés akként történik, hogy a nyertes ajánlattevő az adott havi
teljesítésének igazolása után havonta utólag az ajánlatkérő részére számlát állít ki, és
Ajánlatkérő a számla összegét átutalja a nyertes ajánlattevő bankszámlájára.
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet,
ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói
adatbázisában szerepel.
Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a felek az ellenszolgáltatás részletekben
történő teljesítésében is megállapodhatnak. Ajánlatkérő 24 db részszámla benyújtásának
lehetőségét biztosítja. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben
vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat
Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű
és lejárt követelését számíthatja be.

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Alternatív- és részajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő tekintettel a közbeszerzés tárgyát képező feladat (1 db ULTIMAX – I típusú
DSA berendezés teljes körű szerviz ellátása) komplett, összefüggő jellegére, a részekre
való ajánlattétel lehetőségét kizárja.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja részenként:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának ellenőrzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szerint végzi.
— Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik,
— Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Kizáró okok igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint.
- Ajánlattevő az alvállalkozója tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
- Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás
megküldésénél korábbi napra.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások
és
okiratok
egyszerű
másolati
példányban
is
benyújthatóak.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy arról szóló
nyilatkozatot kérünk csatolni.
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14. Az ajánlattételi határidő:
2017. 08.22. 11:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, Igazgatóság
9400 Sopron, Győri út 15. III. épület III. emelet.
16. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Magyar
17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Helye: 9400 Sopron, Győri út 15. III. ép. III. em.
Ideje: a 13. pont szerint
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § szerint
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi kötöttség a tárgyalások befejezésétől számított 60 napig áll fenn.
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:
Ajánlati biztosítékot ajánlatkérő nem kér.
20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: ----

21. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván az Ajánlattevővel tárgyalni (amennyiben több tárgyalás
szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának
egyeztetésére). Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára és a Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézetben folyó folyamatos betegellátásra is tekintettel a
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson a felek az ajánlati ár és a
szerződéses feltételek tekintetében egyeztethetnek. A benyújtott ajánlatok alapján mind
az ajánlattevő(k), mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására.
A tárgyalásokon Ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát.
Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkozója részéről a kötelezettségvállalásra
jogosult személy vehet részt a tárgyaláson – ez lehet a cégkivonatban szereplő személy,
vagy meghatalmazott, ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult
személy által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást
kérünk bemutatni.
Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás
következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül) e-mail útján megküld áttekintésre, hogy
észrevételeiket megtegyék.
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Amennyiben Ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, és a tárgyalás megkezdéséig
nem nyilatkozik külön az ajánlat visszavonásáról, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az eredeti
ajánlatban megadott ajánlati árát változatlanul fenntartja és elfogadja a tárgyalás során
egyeztetett feltételeket.
Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalma szerint köti meg.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon,
hogy:
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében,
illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt
beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna
lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben
módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében Ajánlattevő nem képes a
tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.

Az első tárgyalás időpontja és helyszíne
Időpontja: 2017.08.28. hétfő 11:00 óra
Helyszíne: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
III. épület, 3. emeleti tárgyaló
9400 Sopron, Győri út 15.

22. Az ajánlatban
a.) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
b.) nyilatkozni kell 62. § szerint, hogy Ajánlattevő nem vesz igénybe kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót
c.) nyilatkozni kell az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
d.) nyilatkozni kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.

23. Egyéb:
a.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
b.) A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.
c.) A Kbt. 47. § (2) szerint valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is,
kötelező azonban eredeti példányban benyújtani a Kbt. 66. § (2) szerinti
nyilatkozatot.
d.) A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk
csatolni – ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is.
e.) Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 71. § szerint biztosít. Az ajánlatkérő
köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
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f.)
g.)
h.)

i.)
j.)
k.)

szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítő tájékoztatás kérése az kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu e-mailcímre
megküldött levélben lehetséges, ésszerű határidővel.
Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban megadott pénzügyi adat bármely külföldi
fizetőeszközről forintra történő átváltása az ajánlattételi felhívás megküldésének
napján érvényes MNB által megadott devizaárfolyamon történik.
Ajánlattevő csatoljon ajánlatához átláthatósági nyilatkozatot, a dokumentációban
található minta szerinti tartalommal.
Az eljárás során a Kbt. 75.§ (2) e) pontja nem releváns, mivel az eljárás hirdetmény
nélküli tárgyalásos (Kbt. 98 § (2) bekezdés c) pontja szerint).
Ajánlattevő alkalmassági követelményeket nem ír elő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.

l.) Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése: 2017. 08.09.
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