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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150538-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Sterilizáló-, fertőtlenítő- és egészségügyi eszközök
2018/S 068-150538
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
AK06876
Győri u. út 15.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Aranyosi Richárd
Telefon: +36 706343509
E-mail: kozbeszerzes@aranyosi.eu
Fax: +36 36788580
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.sopronkorhaz.hu/EFOP_2_2_18
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Aranyosi Richárd egyéni ügyvéd
Kucsma utca 18. tetőszint 24.
Budapest
1131
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Aranyosi Richárd
Telefon: +36 706343509
E-mail: kozbeszerzes@aranyosi.eu
Fax: +36 36788580
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
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AK06876
Győri út 15. Főépület III. emelet Igazgatóság
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Aranyosi Richárd
Telefon: +36 706343509
E-mail: kozbeszerzes@aranyosi.eu
Fax: +36 36788580
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Adásvételi szerződések EFOP-2.2.18-17-2017-00050 számú projekt keretében

II.1.2)

Fő CPV-kód
33191000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Árubeszerzés az EFOP-2.2.18-17-2017-00050 számú projekt keretében.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Adásvételi szerződés 1 darab endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzésére és 2 db központi hálózati
vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer beszerzésére
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42716110

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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— 1 db endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzése,
— 2 db Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer beszerzése.
Előírt paraméterek:
Nyertes ajánlattevő (ajánlattevő a továbbiakban AT) feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése.
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / betanítása
további 7 munkanap alatt.
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A. 1 db endoszkópmosó-fertőtlenítő automata beszerzése:
2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető, szeparált kamrában történő mosás- fertőtlenítése
Endoszkóp csatornánként független áramlás biztosítása, nyomás és dugulás ellenőrzés.
EN ISO 15883-4 szabvány megfelelőség, validálhatóságot biztosító független paramétermonitorozó egységgel.
Beépített nyomtató.
Speciálisan endoszkópok szállítására tervezett gördíthető kocsi legalább 4 db tálcával.
B. 2 db Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer
Klórdioxid technológia.
Automatikus rendszer.
Legionella védelem.
Egyéb feladatok:
— Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása,
— A rendszer üzembeállítása előtt a hálózat mechanikai tisztítása, lerakódások eltávolítása,
— A rendszer üzembeállítása után az adott intézmény teljekörű legionella vizsgálata.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt
többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak. Megajánlott értéke min. 12 hónap
lehet. / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Lábkapcsolóval nyitható
kamraajtó / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Könnyű, érintés mentes
behelyezést biztosító felülről nyíló kamra / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata jellemzői-Termál fertőtlenítési ciklus a
hőstabil tartozékok regenerálásához / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Kamránként két eszköz is regenerálható legalább két csatorna esetén / Súlyszám:
10
Ár - Súlyszám: 210

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 68
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050; Az ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53.§ (6)
bekezdését.

II.2.14)

További információk
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli
az ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Adásvételi szerződés 1db összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer, 2 db kézfertőtlenítési technika
megfelelőségét mérő rendszer és 1 db felületi dekontaminációt támogató rendszer beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
48170000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
— 1 darab összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer,
— 2 darab kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer,
— 1 darab felületi dekontaminációt támogató rendszer.
Előírt paraméterek:
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése.
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / betanítása
további 7 munkanap alatt.
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A. 1 darab összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer:
Monitor rendszer működési felületei:
Adminisztrációs felület.
Kliens oldali (mobil/tablet) felület.
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása.
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása.
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és
valamennyi szükséges licenc biztosítása.
— Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven,
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— Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support,
— Működtető személyzet folyamatos képzése.
B. 2 darab kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer:
UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés megfelelőségét, a kézfelület lefedettségét méri.
Számlálóval felszerelt szeradagolóval összekapcsolható, egy adott kézfertőtlenítés végrehajtásának
(szerhasználat, technikai kivitelezés) adatainak összekapcsolt elemzése.
A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, minőségfejlesztési célból (leíró
statisztika, többváltozós adatelemzés lehetősége).
Hordozható kivitel.
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és
valamennyi szükséges licenc biztosítása.
— Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven,
— Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support,
— Működtető személyzet folyamatos képzése.
C. 1 darab felületi dekontaminációt támogató rendszer:
Monitor rendszer működési felületei:
Adminisztrációs felület.
Kliens oldali (mobil/tablet) felület.
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos kommunikáció támogatása.
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 4 hetenkénti archiválása.
A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és
valamennyi szükséges licenc biztosítása.
— Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven,
— Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support,
— Működtető személyzet folyamatos képzése.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt
többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak. Megajánlott értéke min. 12 hónap
lehet. / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer jellemzője (Egyedi RFID
kártyás azonosítással rendelkezik-e) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 210

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 68
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050; Az ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53.§ (6)
bekezdését.
II.2.14)

További információk
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Adásvételi szerződés záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer, vegyszerek, folyékony
szappan és kézfertőtlenítő szer adagolók, tartók, adapterek, kézfertőtlenítő szer beszerzésére
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33191000
42995000
39830000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
— 1 darab záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer,
— záró fertőtlenítéshez vegyszerek 30 + 640 adag,
— 35 darab falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés,
— 20 darab guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés,
— 30 + 160 darab falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés,
— 15 darab ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó,
— 14 darab Adapter,
— 9600 adag kézfertőtlenítőszer beszerzése.
Előírt paraméterek:
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése.
A szállítást követően 7 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése / betanítása
további 7 munkanap alatt.
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában két alkalommal 4 fő részére legalább 4 óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A. 1 darab záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer:
A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására szolgál minden
olyan esetben amikor bizonyítottan illetve feltételezhetően ismert vagy ismeretlen kórokozókkal szennyezett
felületek találhatók a fertőtlenítendő helyiségekben.
A.1. Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezés 1 db
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére.
3

Kapacitás: min. 1600 légm .
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Gördíthető kivitelű készülék.
A.2. Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezés 2 db
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére.
3

Kapacitás: min. 800 légm .
Hordozható készülék.
A.3. Általános feltételek a rendszerre vonatkozóan
— Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven,
— Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support,
— Működtető személyzet folyamatos képzése,
— Magyar nyelvű használati utasítás és gépkönyv,
— OTH engedély.
B. záró fertőtlenítéshez vegyszerek 30 + 640 adag:
B.1. Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1. (30 adag)
Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat.
Töltőanyag kiszerelése min. 2 liter.
B.2. Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2. (640 adag)
Töltőanyag kiszerelése min. 1 liter.
C. 35 darab falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés:
Tartós, formatervezett, ABS műanyag kivitel.
D. 20 darab guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés:
Tölthető akkumulátoros, szenzoros.
E. 30 + 160 darab falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés:
E.1. Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1. (30 darab)
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház.
Tölthető akkumulátoros, szenzoros.
E.2. Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2. (160 darab)
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház.
Adagolásos technológia.
Tölthető akkumulátoros, szenzoros.
G. 14 darab Adapter:
Akkumulátoros érintésmentes adagolók akkumulátorainak feltöltésére szolgáló külső töltőegység.
H. 9600 adag kézfertőtlenítőszer beszerzése:
Alkoholos kézfertőtlenítőszer.
Alapkiszerelés 500 ml.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt
többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak. Megajánlott értéke min. 12 hónap
lehet. / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés jellemzői /
Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés jellemzőiTöbbféle adagolási mennyiség beállítható / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: 2.2. Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés jellemzőiAlkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői-Többféle
adagolási mennyiség beállítható / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzői-Alkalmazható
különböző űrtartalmú flakon száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (1)
jellemzői / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 4.1.I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(1) jellemzői-Többféle adagolási mennyiség beállítható / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.2. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(1) jellemzői-Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.3. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(1) jellemzői-Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés (2)
jellemzői / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 5.1. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(2) jellemzői-Többféle adagolási mennyiség beállítható / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.2. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(2) jellemzői-Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.3. I-es típusú falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés
(2) jellemzői-Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 210
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 68
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050 Az ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53.§ (6)
bekezdését.

II.2.14)

További információk
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Adásvételi szerződés vezetékes vonalkód-olvasók, karszalag nyomtatók, karszalagok, mobileszközök,
mobileszköz menedzsmentek, szoftver licenszek, betegazonosító rendszer funkcionalitásainak kialakítása
Rész száma: 4
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
35126000
22455100
48700000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
15 db vezetékes vonalkódolvasó
15 db karszalag nyomtató
90 200 db felnőtt karszalag
4400 db gyermek karszalag
5400 db csecsemő karszalag
30 db nővérmunkát támogató mobil eszköz
20 db vizittámogató mobil eszköz
50 db mobileszköz menedzsment
1 db orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc
1 db nővérmunkát támogató mobil alkalmazás szoftver licenc
1 db egységes betegazonosító rendszer funkcionalitásainak kialakítása
1 db HIS oldali rendszerillesztés
Valamint a teljes szállított rendszer beüzemelése és a jótállási idő alatt karbantartása.
Előírt paraméterek:
Nyertes AT feladatát képezi a leszállított eszközök telepítése.
A szállítást követően 1 munkanap próbaüzem és a berendezések használatának ismertetése/betanítása további
1 munkanap alatt.
Betanítási kötelezettség valamennyi áru vonatkozásában három alkalommal 10 fő részére legalább 4 óra
időtartamban magyar nyelven, használati útmutató biztosításával minden részvevő számára.
A. 15 db vezetékes vonalkódolvasó:
Támogatott interfészek: USB.
Szenzor felbontás: 1280x800 pixel.
Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok során
használt anyagoknak.
B. 15 db karszalag nyomtató:
Felbontás: minimum 300 dpi.
Nyomtatási hossz: 80 mm-550 mm.
Kizárólag karszalag kazettából történő nyomtatás: zárt, antimikrobiális kazetta, három méretben (felnőtt,
gyermek, csecsemő).
C.90 200 db felnőtt karszalag:
Max. 26x280 mm-es méret.
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült.
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D. 4400 db gyermek karszalag:
Max. 26x178 mm-es méret.
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült.
E. 5400 db csecsemő karszalag:
Max. 26x153 mm-es méret.
Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból készült.
F. 30 db nővérmunkát támogató mobil eszköz:
Színes kijelző.
Képernyő mérete: minimum 5” képátlójú képernyő.
NFC olvasási képesség (ISO14443), alkalmas az E-Személyi igazolvány olvasására.
Dedikált 2D-s vonalkód olvasó, az olvasó szoftverből vezérelhető (SDK elvárt).
Hátlapi kamera, minimum 10 megapixel felbontás, automatikus fókusz(AF).
Az eszköz befogadására képes dokkoló, amely képes tölteni az eszközt és biztosítani a kommunikációt az USB
interfészen keresztül. A dokkoló burkolatának ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési
folyamatok során használt anyagoknak. A dokkoló nem váltható ki normál USB kábellel való csatlakoztatással.
G. 20 db vizittámogató mobil eszköz:
2in1 szétcsatlakoztatható notebook
8 MP 1080p hátlapi kamera LED vakuval
Fizikai sérülésektől védő rugged tok, mely pontosan illeszkedik a táblagépre, nem fed el egyetlen csatlakozót
o

sem és rendelkezik megfelelő kameranyílással A tok rendelkezik 360 -ban forgatható, fertőtleníthető kézi
tartóval és kihajtható támasztóval az asztali használathoz.
H. 50 db mobileszköz menedzsment:
Az MDM szerver elérhető Cloud- vagy On-Premise (helyben telepített) komponensként is.
Az MDM rendszer alapvető funkcionalitásához szükséges szerver komponensek elérhetők fizikai applianceként, virtuális és fizikai számítógépre telepíthető operációs rendszerként is.
Eszközön tárolt adatok törlési lehetősége.
Tanúsítvány által hitelesített alkalmazások és felhasználók egyidejű támogatása.
Tartalomkiszolgálók eléréseinek publikálása biztonságos alkalmazáson keresztül.
DLP szabályok segítségével megakadályozható adott intézményi dokumentumok megnézése, módosítása,
részleges információk kimásolása a kliens eszközökön.
I. 1 db orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc:
AT által megajánlott orvostámogató mobil eszközön teljeskörűen futtatható legyen.
A MedWorkS rendszerben regisztrált felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás.
A rendszer minden olyan általa alkalmazott törzs és nyilvántartás esetén, amely az EESZT törzspublikációs
rendszerében is elérhető, legyen képes az EESZT ágazati szinten egységesített törzseinek és
nyilvántartásainak adatait a MedWorkS rendszer.
Közvetítésével alkalmazni.
Karakterkorlátozás miatt a részleteket a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Jótállás vállalásának mértéke; Ha a megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb, úgy azt
többletként nem értékeli, az ilyen megajánlások egységesen 7 pontot kapnak. Megajánlott értéke min. 12 hónap
lehet. / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 210

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 68
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00050 Az ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53.§ (6)
bekezdését.

II.2.14)

További információk
A II.2.13. pontban megjelölt támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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 foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban
321.KR) 1-8. § 10. § és 12-16. §).
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a
kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.
62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b)
pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt
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vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62.
§ szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321. KR 10. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely
hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel
kapcsolatos igazolások benyújtására.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a lent előírt követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közös ajánlattevők pedig együttesen is
megfelelhetnek azoknak (Kbt. 65. § (6) bekezdése). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az
alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M1. ajánlattevőnek Rendelet a 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései
szerint szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Referenciaként olyan szállítás
fogadható el, amelynek a felhívásban meghatározott időszakban megtörtént a szerződésszerűséget igazoló
teljesítésigazolása. Ugyanazon referenciával csak egy alkalmassági követelmény igazolható.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító feladásának időpontjától visszafelé számított három év
(azaz visszafelé számított 36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciá(ka)t a 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került, de minimálisan tartalmazza az alábbi információkat:
— a referencia tárgyának és mennyiségének ismertetését (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés,),
— a teljesítés ideje, időtartama [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap), befejezése (év, hónap, nap)],
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (email és/vagy telefon és/vagy fax elérhetőség
megadása),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal az egyes részek tekintetében:
1. rész:
M1.1.1. összesen 1 db endoszkópmosó-fertőtlenítő berendezés szállítására vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referencia.
2. rész:
M1.2.1. összesen 1 darab kórházi higiénés rendszer (pl. összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer,
vagy kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer, vagy felületi dekontaminációt támogató rendszer)
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia.
3. rész:
M1.3.1. összesen 1 darab záró-fertőtlenítő berendezés, és/vagy 25 darab folyékony szappan adagoló
berendezés, és/vagy 95 darab kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés szállítására szerződésszerűen teljesített
referencia.
4. rész:
M1.4.1. összesen 10 db vezetékes vonalkódolvasó, és/vagy 10 db karszalagnyomtató, és/vagy 50 000 db
karszalag, és/vagy 30 db mobil eszköz, és/vagy 1 db kórházi mobilalkalmazás szállítása és/vagy beüzemelése
és/vagy karbantartása szerződésszerűen teljesített referenciával. Ezen alkalmassági minimumkövetelmény
teljesíthető több referenciamunkával is.
Ajánlattevő ugyanazon referenciát csak egy részajánlati kör vonatkozásában mutathatja be. Több részre való
ajánlattétel esetén az előírt minimumkövetelmények összeadódnak.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra
vonatkozzanak.
Az egyes referenciák több szerződésből is teljesíthetőek.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1a) bekezdése értelmében, hogy
Ajánlatkérő kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt
teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett
szállításokat megrendeléseket veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása
során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban
fejeződött be.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. köv.nek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. köv.nek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő tájékoztatásul kózli, hogy a kózós Ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy
Alvállalkozóként teljesített referencia esetében az Ajánlatkérő a referenciát bemutató́ által teljesített
teljesítési részeket fogadja el.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a benyújtott 1 darab számla alapján, utófinaszírozás keretében fizeti
meg a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint, részszámla benyújtására nincs lehetőség. Az igazolt teljesítés
ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, 30 napon belül. A szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - vállalkozói díj
30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetése igényelhető valamennyi rész esetén.
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Jótállás (valamennyi rész esetén): A jótállás megajánlható értéke legalább 12 hónap, kezdő időpontja a
próbaüzem és a betanítás sikeres befejezését követő naptári nap.
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 0,5 %-a késedelmes naponként, de
maximum az ajánlati ár 15 %-a.
Az ezen pontban szereplő előírások valamennyi rész tekintetében irányadóak.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/05/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
9400 Sopron, Győri út 15. Főépület III. emelet igazgatósági tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. §
(3)-(5) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Az ajánlatok felbontásáról készített
jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
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1. AT-nek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papíralapúösszefűzött, oldalanként sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott példányban, valamint 1-a papíralapú
példánnyal mindenben megegyező-elektronikus másolati példányban (CD/DVD).
2. A Kbt. 66. § (2) bek alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen AT kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. A Kbt. 66. § (4) bek alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a KKV tv. szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást nyújtó szervezet tekintetében a képviseleti jogok
ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. tv. szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre
jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, úgy csatolandó a cégszerűen aláírt meghatalmazás és a
meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321. KR 13. §
szerinti nyilatkozatot AT-knek nemleges tartalommal is csatolniuk kell!
6. AK nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
7. Különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által
meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandóak, referencia esetén a referencia teljesítésének napján
érvényes árfolyam az irányadó.
8. A minősített AT-knek a 321. KR 30. § (4) bek alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321. KR 28. § (3) bekhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített AT-knek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére
való alkalmasságukat.
9. AK a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelyek között az ár is
szerepel a felhívás II.2.5 pontjaiban foglaltak szerint. A pontszámok minimuma 0, maximuma 7, minden
részszempontnál.
Alkalmazott értékelési módszerek:
Árra vonatkozó szempont esetében fordított arányosítást, jótállás esetén az egyenes arányosítást, minőségi
részszempont esetében abszolút értékelést/pontozást alkalmaz AK. AK számára legkedvezőbb ajánlati elem 7
pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. A pontszámítás részletes leírását a KD tartalmazza.
Arányosítással érintett (al)szempontok:
3. rész
Falra szerelhető könyökkaros foly. szappan adag. berend./Guruló állványos é.nélküli kézfertőtlenítőszer adag./Ies típusú falra szerelhető é.nélküli kézfertőtlenítősz. adag. berend.(1)-(2) jell.
— Többféle adagolási mennyiség beállítható,
— Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma.
Abszolút értékeléssel érintett (al)szempontok.
1. rész
Lábkapcsolóval nyitható kamraajtó.
Könnyű, érintés mentes behelyezést biztosító felülről nyíló kamra.
Termál fertőtlenítési ciklus a hőstabil tartozékok regenerálásához.
Kamránként két eszköz is regenerálható legalább két csatorna esetén.
2. rész
Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer-Egyedi RFID kártyás azonosítással rendelkezik-e.
3. rész
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I-es típusú falra szerelhető é.nélküli kézfertőtlenítősz. adag. berend. (1)-(2) jell.
— Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika.
10. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
12. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
13. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
14. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK az
értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
15. FAKSZ: Dr. Aranyosi Richárd lajstromsz.: 00595
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2018
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