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Ajánlati/részvételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13286031Fax:+36 13286030Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13286031Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamraKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000034672020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

EKRSZ_
97694645

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Zsirai Erzsébet

kozbeszerzes@
sopronigyogykozpont.hu

+36 99514200

www.sopronigyogykozpont.hu

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda EKRSZ_
41154256

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Kabai Ildikó

kabai.ildiko@nagyeskiss.hu

www.sopronigyogykozpont.hu
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034672020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034672020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamra

EKR000034672020

Szolgáltatás megrendelés

Karbantartási szolgáltatások 36 hónap időtartamra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére 1. rész: 
Siemens karbantartás 2. rész: Dräger karbantartás 3. rész: Patológiai osztályon található mikrotómok karbantartása 4. rész: Digitális 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Siemens karbantartásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

patológiai rendszer meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása és eseti javítása. 5. rész: Toshiba Ultimax - I típusú DSA 
berendezés karbantartása 6. rész: Toshiba gyártmányú röntgen és ultrahang berendezések karbantartása 7. rész: Különböző 
gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok éves karbantartása 8. rész: Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása 9. rész: Egyéb 
röntgen és átvilágító berendezések karbantartása 10. rész: Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása A részletes leírás a 
közbeszerzési dokumentumokban található.

9400 Sopron, Győri út 15.

1. rész: Siemens készülékek karbantartása 1. MULTIX Fusion Digital: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen 
munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá hibajavítások, korlátlan mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel. 2. Luminos 
Fusion: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. 3. Syingo.plaza: Gyártó 
által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá hibajavítások, korlátlan 
mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel. Műszaki leírás, karbantartási protokoll: • Siemens szervizkulcs használatával, a szerviz 
felületen az „Error log fájlok” elemzése/kiértékelése. Feltárt hiba esetén szükséges lépések megtétele • Szerviz felületen a berendezés
kommunikációs hálózatának tesztelése az egyes komponensekkel • Berendezés/szerkezetek burkolatainak ellenőrzése, bontása a 
mechanikai alkatrészekhez való hozzáféréshez • Szükséges mechanikai karbantartási munkák elvégzése (kenés, olajozás, drótkötél, 
fékek ellenőrzése • Berendezés részegységeinek takarítása/szűrők cseréje (ha van) • Kábelek/kábel csatlakozások ellenőrzése • 
Tápfeszültségek és nagyfeszültségű kábelek mérése • Szerkezet mozgatásainak vizsgálatai, végállás kapcsolók ellenőrzése • 
Fény-sugár mező egybeesés ellenőrzése/beállítása (ha van) • Vészkapcsolók működésének ellenőrzése • Berendezés összeszerelése • 
Siemens szerviz felületén az inverter, valamint a röntgen cső bemérése • Szerviz felületen keresztül a digitális detektor kalibrálása (ha
van) • Szerviz felületen keresztül IQ (Image Quality) és QA (Quality Assurance) tesztek elvégzése • Szerviz felületről a berendezés 
aktuális állapotának (expozíciós számláló, hőmérsékleti adatok) feljegyzése, kiértékelése • Teszt felvételek készítése fantommal (ha 
szükséges) • Védőföldelés mérése • Szórt sugárzás mérése • Időszakos felülvizsgálat elkészítése (ha aktuális) • Szerviz felületen a 
pillanatnyi szoftverfrissítések telepítése (ha elérhető) • Szerviz felületen a szoftveres konfigurációkról biztonsági mentés készítése

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 24 óra max. 36 óra) 20

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Dräger karbantartásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min 24 óra max 36 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

2. rész: Dräger készülékek karbantartása A karbantartás tartalmazza: a gyártó által előírt technológia szerint az időszakos 
karbantartások munkadíját, kiszállási díját, valamint a karbantartások során felhasznált alkatrészeket. A 4/2009 (III.17) EüM rendelet 
szerinti időszakos felülvizsgálat díját. Részletesen, készülékenként: EVITA XL lélegeztetőgép 2 db A készülék ált. állapotának 
ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel, stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl.etCO2 szenzor). A 
készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ell., beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl.etCO2 szenzor). 
A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott
karbantartási anyagok cseréje. (pl. külső és belső akkumulátorok, memória elem, reduktorok, ventillátorok stb.). A működési 
paraméterek műszeres ell. a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően. A paraméterek szükség szerinti beállítása. FABIUS 
GS altatógép 3 db A készülék ált. állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel, stb.) beleértve a tartozékokat is, 
amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó). A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ell., beleértve a tartozékokat is,
amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó). A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése. A gyártó 
által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (pl. akkumulátorok, membránok, memória elem, stb.). A
működési paraméterek műszeres ell. a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység ellenőrzése teszt 
gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása. INFINITY DELTA XL monitor (betegőrző monitor) 7 db A készülék ált. állapotának 
ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel, stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. A készülék működő 
képességének ell., beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott 
karbantartási anyagok cseréje. (pl. akkumulátorok, NiBP filter). A működési paraméterek páciens szimulátoros ell. a gyártó által 
megadott határértékeknek megfelelően. INFINITY DELTA XL monitor + SCIO gázelemző (műtői monitor) 1 db A készülék ált. 
állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel, stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. A készülék 
működő képességének ell., beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. A SCIO gázelemző naplójának letöltése, elemzése. 
Hibára utaló bejegyzések keresése. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (pl. 
akkumulátorok, szűrők, nafioncső stb.). A működési paraméterek műszeres ell. a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (
pl. gázelemző egység ellenőrzése teszt gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása. Betegőrző monitor paramétereinek ell. 
páciens szimulátorral. PRIMUS altatógép 3 db A készülék ált. állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel, stb.) 
beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó).A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ell., 
beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó). A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló 
bejegyzések keresése. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (pl. akkumulátorok, 
membránok, memória elem, reduktorok, ventillátorok stb.). A működési paraméterek műszeres ell. a gyártó által megadott 
határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység ellenőrzése teszt gázzal). A paraméterek szükség szerinti beállítása. Valamennyi 
készülék esetén: A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében. 7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti 
időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése

Igen

Igen

KKiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 24 óra max. 36 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem
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Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Patológiai oszt.található mikrotómok karbantartásaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

III.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min 24 óra max 36 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

3. rész: Patológiai osztályon található mikrotómok karbantartása Az alábbi műszerek átalánydíjas (nettó Ft/év) javítása, karbantartása: 
- 1 db Varistain Gemini - 1 db Pathcentre - 1 db FSE kriosztát - 1 db STP120 víztelenítő - 1 db Finesse 325 - 1 db Microm HM400 - 1 db
Histoslide 2000 - 1 db Leica SM 2000R Az átalánydíj összege magában foglalja a felsorolt műszerek éves karbantartását, valamint a 
szerződés időtartama alatt elvégzett javítások munkadíját. A rendszeres karbantartás, illetve javítás esetén a kiszállás költségei, 
valamint a felhasznált alkatrészek ára külön számlázásra kerül.

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 24 óra max. 36 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36



EKR000034672020

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Digitális patológiai rendszerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min 24 óra max 36 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

4. rész: Digitális patológiai rendszer meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása és eseti javítása A Soproni Gyógyközpont
tulajdonában lévő digitális patológiai rendszer előre meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása és eseti javítása. 
Eszközök, gépek, berendezések listája: 1 db panoramic P250 flash II BR 1 db fujitsu computer + egér + billentyűzet Időközönkénti 
ellenőrzés: Ajánlatkérő telephelyén hat havi gyakorisággal kell ellenőrizni a rendszert, évente összesen kettő alkalommal. Szükséges 
tevékenység: gyártói előírások és a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése. A teljes 
rendszer felülvizsgálatának elvégzését a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. A felülvizsgálat időpontjait előre egyeztetni 
szükséges Ajánlatkérő képviselőjével. Karbantartási és eseti megrendelések, eseti munkavégzés, javítás: Az átalányárba nem tartozó 
eseti tevékenységek azok befejeztével, külön számlázásra kerülnek. Ezen tevékenységek elvégzése minden esetben Ajánlatkérő 
írásbeli megrendelése alapján történik. Az elszámolás alapját képezik az Ajánlattevő által megajánlott egységárak (óradíj és kiszállási 
díj) valamint az alkatrészek listaára. A rezsianyagok költségét a díjak tartalmazzák.

Igen

Igen
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Toshiba Ultimax - I típusú DSA berendezésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min 12 óra max 24 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 12 óra max. 24 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 12 óra max. 24 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

5. rész: Toshiba Ultimax – I típusú DSA berendezés karbantartása A berendezés teljes körű szerviz ellátása, karbantartása, 
hibajavítása alkatrészellátással, vákuumtechnikai elemekkel és detektorral együtt. - gyártó által előírt karbantartás karbantartási 
anyagokkal együtt - a detektor kalibrációja, képminőség ellenőrzése - gyártó által kifejlesztett folyamatos szoftver frissítés, szoftver 
karbantartás - átalánydíjas hibaelhárítás, hiba javítás 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

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 12 óra max. 24 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Toshiba gyártmányú röntgen és ultrahang berendezésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

9400 Sopron, Győri út 15.

6. rész: Toshiba gyártmányú röntgen és ultrahang berendezések karbantartása Berendezések gyártó által előírt karbantartása és 
javítása Eszközök listája: A: Toshiba Xario SSA-660A (rtg osztály) Toshiba Xario 200 (rtg osztály, mammo) Toshiba Aplio 400 (rtg 
osztály) Toshiba Aplio XV (rtg osztály, Várisi útról lehozott) Toshiba Aplio 300 (kardiológia) Toshiba Aplio 300 (Várisi út) Toshiba KXO-
50F röntgen generátor Toshiba Cosmos felvételi szerkezet Toshiba KXO-50F röntgen generátor Toshiba DST-100 mennyezeti felvételi 
szerkezet Toshiba Combi Elevator vizsgáló asztal Toshiba GWS-80 álló felvételi szerkezet Toshiba KCD 10M kórtermi mobil röntgen 
berendezés (3db) B: Toshiba KXO-80F röntgen generátor Toshiba DST-100 mennyezeti felvételi szerkezet Toshiba Fluorex Remote 
átvilágító szerkezet Az ultrahang berendezés folyamatos, megrendelő igénye szerint, valamint a gyártó által előírt elvégzendő 
karbantartás körében ellátandó feladatok (évi 2 alkalommal): - gyártó által előírt karbantartás a karbantartási anyagokkal együtt - 
berendezés belső tisztítása - képminőség ellenőrzése - elektromos paraméterek ellenőrzése - biztonsági funkciók ellenőrzése - gyártó 
által kifejlesztett folyamatos szoftverfrissítés, szoftverkarbantartás A röntgen berendezés folyamatos, megrendelő igénye szerint, 
valamint a gyártó által előírt elvégzendő karbantartás körében ellátandó feladatok (A: évi 4; B: évi 2 alkalommal): - gyártó által előírt 
karbantartás a karbantartási rezsi anyagokkal együtt - berendezés belső tisztítása - elektromos paraméterek ellenőrzése - biztonsági 
funkciók ellenőrzése Nyertes Ajánlattevő köteles a hibabejelentéshez munkanapokon (hétfőtől – péntekig), és munkaidőben 8-16 óra 
közt ügyfélszolgálat üzemeltetésére. Rendes munkaidőben a hibabejelentést követő 3 órán belül a szerviz mérnöke köteles telefonon 
jelentkezni a berendezés kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, illetve esetleges hibaelhárítás céljából. Meghibásodás esetén a 
javítási munkát rendes munkaidőben a bejelentéstől számított … (értékelési szempont) órán belül meg kell kezdeni. Hétvégét, illetve 
hivatalos ünnepet megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követő első munkanapon 
történik.

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem
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80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

7. rész: Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok éves karbantartása Berendezések évente történő karbantartása - 
műszerek tisztítása - mechanikai, optikai és elektromos ellenőrzés - a működés ellenőrzése - kisebb, a helyszínen elvégezhető javítások 
- szükség esetén a kezelő személyzet felvilágosítása a műszer megfelelő használatáról Eszközök listája: Központi laboratórium Leitz 
HM-Lux Hund sztereomikroszkóp C.Zeiss Laboval -4 C.Zeiss Laboval -3 Olympus CH-2 Zeiss Axiolab fluorescens C.Zeiss Amplival 
C.Zeiss Ergaval Gyerekosztály Hund Medicus Zeiss Standard-20 Neurológia C.Zeiss Laboval -4 Pathológia Zeiss Axioscope Zeiss CHS 
Zeiss Jenamed Olympus CX-40 (2db) Olympus CH-20 (3 db) Zeiss standard 25 BX 51 Leica (2 db) Nicon exlips (1 db)

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) 20

Nem

Igen



EKR000034672020

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Sterilizáló berendezések karbantartása, javításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

8. rész: Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása Tervszerű, rendszeres karbantartási és szükség esetén hibajavítási 
feladatainak elvégzése Vállalkozó köteles az Eszközök, azok gyártója által előírt karbantartási munkálatokat (továbbiakban: 
Karbantartási Munkák) elvégezni, figyelemmel a jogszabályokban előírt kötelezettségekre is, a gyártó által előírt gyakorisággal, 
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II.2) Meghatározás

III.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 36 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

szakszerűséggel és terjedelemben. Vállalkozó köteles a Karbantartási Munkákat a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban és
helyszínen elvégezni azzal, hogy a munkavégzés hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00 között, míg pénteken 8.00 és 14.30 óra között 
történik. Vállalkozó köteles az Eszközök gyártója által kiadott kötelező biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat, a gyártó 
által adott határidőben, ennek hiányában a soron következő Karbantartási Munkák elvégzésekor, külön díjazás nélkül elvégezni. Az 
Eszközök gyártója által kiadott nem kötelező módosításokról Vállalkozó tájékoztatni köteles Megrendelőt. Ezen munkák elvégzésére 
csak Felek által kötött külön megállapodás alapján köteles Vállalkozó. HIBAJAVÍTÁSI FELADATOK Vállalkozó köteles az Eszközök 
meghibásodása esetén az Eszközök hibajavításával kapcsolatos munkákat (továbbiakban: Hibajavítás) elvégezni, ha ezen munkák 
elvégzésére a Vállalkozó által megküldött árajánlat alapján a Megrendelőtől írásos megrendelést kap. Eszközök listája: GETINGE 
HS6610 ER-2 gőzsterilizáló GETINGE HS6610 ER-2 gőzsterilizáló GETINGE HS6610 T LTSF ER-2 gőz – formaldehid sterilizáló

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) min. 24 óra max. 36 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Egyéb röntgen és átvilágító berendezésekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

9400 Sopron, Győri út 15.; Várisi út 2.

9. rész: Egyéb röntgen és átvilágító berendezések karbantartása Berendezések rendszeres karbantartása, javítása A röntgen 
berendezés folyamatos, megrendelő igénye szerint, valamint a gyártó által előírt elvégzendő karbantartás körében ellátandó feladatok 
évi 2 alkalommal): - gyártó által előírt karbantartás a karbantartási anyagokkal együtt - berendezés belső tisztítása - elektromos 
paraméterek ellenőrzése - biztonsági funkciók ellenőrzése - hibabejelentéshez ügyfélszolgálat üzemeltetése rendes munkaidőben: 
munkanapokon (hétfőtől – péntekig), és munkaidőben 8-16 óra közt - rendes munkaidőben a hibabejelentést követő 3 órán belül a 
Vállalkozó szerviz mérnöke telefonon jelentkezik a berendezés kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, illetve esetleges hibaelhárítás 
céljából. - meghibásodás esetén a Vállalkozó a javítási munkát rendes munkaidőben a bejelentéstől számított … (értékelési szempont) 
órán belül megkezdi. Hétvégét, illetve hivatalos ünnepet megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a 
munkaszüneti napot követő első munkanapon történik Eszközök listája: Innomed TOP-X650 HF röntgen generátor Contol-X CS 2000 
Tomo rétegfelvételi szerkezet Control-X BS 2000 álló felvételi szerkezet Siemens Polymat 50 röntgen generátor Medicor UV-6 
átvilágító szerkezet TV lánccal Innomed TOP-X 650 HF röntgengenerátor Toshiba Cosmos felvételi szerkezet Várisi út Innomed TOP-X 
650 HF röntgen generátor Medicor UV-56 átvilágító szerkezet Medicor Combi-X felvételi szerkezet Medicor BA42 távfelvételi 
szerkezet

Igen

Igen

Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) 20

Nem

Igen

Nem

36

Nem
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70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Különböző orvostechnikai eszközök karbantartásaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített 
ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás 2. Kiszállás ideje munkanapokon (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 24 óra max. 48 óra) – 20 – 
Aránypár

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15., Várisi út 2., Sopron-Balf Fürdősor 8.

10. rész: Berendezések rendszeres karbantartása, javítása Eszközcsoport megnevezése / mennyiség Altató-lélegeztető berendezés 16 
db Betegőrző monitor 72 db Inkubátor 19 db Defibrillátor 33 db Ekg 52 db Infúziós pumpa 126 db Fizikoterápia 127 db 
Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 25 db Vérmelegítő 3 db Egyéb fizikoterápiás eszközök 20 db Holter ekg 10 db ABPM készülék
16 db Gőzsterilizátor 50l alatt 11 db Hőlégsterilizátor 7 db Pulzoximéter 8 db Összesen: 545 db

Igen

Igen

Felhívás III.1.3./M.1.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai 
többlet tapasztalata (min. 0 hónap, értékelt max. 60 hónap)

10

Felhívás III.1.3./M.1.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai 
többlet tapasztalata (min 0 hónap, értékelt max. 60 hónap)

10

Javításra történő kiszállás ideje telephelyről (azon legtávolabbi ATi telephely 
veendő figyelembe, ahol a teljesítésbe bevont szakember a tevékenységét végzi) 
AK székhelyére (min. 2 óra max. 5 óra)

10

Nem

Igen
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Valamennyi közbeszerzési rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró 
okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó. AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell 
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 
69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia 
kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot 
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az
AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának 
ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével 
kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. Részekre történő ajánlattétel esetén irányadó a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bek.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Nem

36

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1-4. rész: M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (orvostechnikai eszközök szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása)
szerinti (átadás-átvétellel lezárt) legalább egy éves időtartamú referenciát, mely tartalmazott az alábbiak közül az adott részen belül 
legalább egy- egy darab berendezést (részenként): - az eljárás 1. része vonatkozásában: röntgengép - az eljárás 2. része 
vonatkozásában: lélegeztetőgép és altatógép; és gázelemző; - az eljárás 3. része vonatkozásában: Patológiai mikrotómok - az eljárás 4. 
része vonatkozásában: Digitális patológiai rendszer 5-9. rész: M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi 
követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: - legalább 2 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű 
végzettségű, legalább 3 éves elektronikus orvostechnikai eszközök szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása tárgyú 
gyakorlattal rendelkező szakembert. 10. rész: M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek 
megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: M.1.1 legalább 2 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, 
legalább 3 éves orvostechnikai eszköz (terápiás eszköz (min. ingeráram készülék, mágnesterápiás készülék, vákuumterápiás 
berendezés)) szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása tárgyú gyakorlattal rendelkező szakembert. M.1.2. legalább 1 fő 
villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, legalább 3 éves orvostechnikai eszköz (akut ellátás eszköze (min. altatógép, 
lélegeztetőgép, betegellenőrző monitor) szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása tárgyú gyakorlattal rendelkező 
szakembert. M.1.3. legalább 1 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, legalább 3 éves orvostechnikai eszköz (akut 
ellátás eszköze (min. altatógép, lélegeztetőgép, betegellenőrző monitor) javítása és/vagy karbantartása tárgyú gyakorlattal rendelkező 
szakembert. M.1.4. legalább 1 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű, legalább 3 éves orvostechnikai eszköz (EKG 
eszköz (min. EKG, terheléses EKG szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása tárgyú gyakorlattal rendelkező szakembert. M.2.
: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen 
legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (orvostechnikai eszközök szervizelése és/vagy javítása és/vagy karbantartása) szerinti (

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Referencia (1-4. rész M.1.; 10. rész M.2.) AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § 
szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül 
megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – 
megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az 
alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen 
arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás 
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az
ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa 
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel AT nyilatkozni köteles: - arról, hogy a referencia 
igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által 
végzett teljesítés arányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak 
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § 
(4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában 
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. Szakember (5-10. rész M.1.) 
AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei 
rovat 5-10. rész M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen 
személyek nevét, végzettségüket és a gyakorlati idejüket, sajátkezűleg aláírt önéletrajzukat, valamint a szakembernek nyilatkoznia 
szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak 
a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének 
vonatkozó rendelkezései. A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, 
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) 
bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt 
kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 
ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. Folytatás: a III.1.2) pontban

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. A III.1.3) pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel: 
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete 
szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények 
vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő 
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó. A minősített AT-kre 
vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.; M.2. II.2.5)-hoz kiegészítés: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Pontszám: 0-
10 Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 1. Nettó összesített ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás 2. Felhívás III.1.3./
M.1.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. min 0 hónap max. 60 hónap) – 10
– Egyenes arányosítás 3. Felhívás III.1.3./M.1.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § 
(1) bek. min 0 hónap max. 60 hónap) – 10 – Egyenes arányosítás 4. Javításra történő kiszállás ideje telephelyről (azon legtávolabbi 
Ajánlattevői telephely veendő figyelembe, ahol a teljesítésbe bevont szakember a tevékenységét végzi) Ajánlatkérő székhelyére (óra, 
perc) (Kbt. 77. § (1) min. 2 óra max. 5 óra) – 10 – Aránypár
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Valamennyi közbeszerzési részben: Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér: szerződés szerint. AK előleget nem
fizet. Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A 
benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § (3) bek.
alapján történik, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi
kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak. A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a 
szerz.terv. tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

átadás-átvétellel lezárt) legalább 400 db mennyiségű orvostechnikai eszköz szervizelésére és/vagy javítására és karbantartására 
vonatkozó és legalább egy éves időtartamú referenciát / referenciákat, amely(ek) tartalmaznak legalább altatógép, lélegeztetőgép, 
infúziós pumpa, defibrillátor, EKG, ingeráram készülék, mágnesterápiás készülék, vákuumterápiás berendezés, betegőrző monitor, 
nagyfrekvenciás vágó készülékeket. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, 
az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Az előírt referencia követelmények több bemutatott referencia alapján 
is igazolhatók. Ajánlatkérő orvostechnikai eszköz alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. § 
szakaszában, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eszközt ért

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), és Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában 
az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a 
bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Nem

Igen

2020.05.06 10:00

HU

2020.05.06 12:00

https://ekr.gov.hu

Nem

Nem
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Az ajánlatot az 
EKR rendelet 15. § (3) bek. szerint kell benyújtani. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden 
rész vonatkozásában) amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti 
felolvasólap - AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának
vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye 
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v 
másolati példánya - AT a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő nyil. - AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges 
tartalommal is) - nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) (Kbt. 65. § (7) bekezdés: A (8) bek.-ben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más 
formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást; - közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat. - EEKD - 
szakmai önéletrajz - kereskedelmi ajánlat - nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében (5., 
6. és 8. részek vonatkozásában) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és 
igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg. Az ajánlatban 
benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani a Kbt. 41/A. §-el és a Kbt. 47. § (2a) 
bek.-vel összhangban. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában. IV.2.6) pontban 
jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő figyelemmel a arra, hogy tárgyi beszerzés a 
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. FAKSZ: dr.
Wellmann-Kiss Katalin 00241, Dr. Zsirai Erzsébet 00739 A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény 
lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető 
pdf, xls. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), valamint a 15. § (1) bekezdéseiben 
foglaltakra. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) 
pontja, 69. § (11a) bek. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség. Az eljárás 
nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Folytatás: VI.4.3) pontban

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igen

Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. § szerint. Folytatás: VI.3) pont További információk AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren 
keresztül biztosít. Az AK köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. 
AK újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt 
hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, 
az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A Kbt. 27/A. § Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - 
köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak 
és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Nyertes ajánlattevőnek 



EKR000034672020

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

minden rész vonatkozásában rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára, valamint a teljesítés időtartama alatt - amennyiben a 
beszerzés tárgyaként megjelölt eszköz vonatkozásában releváns – szervízkulccsal. Az ajánlatban elegendő erről előzetesen nyilatkoznia
. Folytatás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a jelen 
közbeszerzés szerinti szolgáltatásnyújtás tárgyára felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a 
közbeszerzés tárgyára tekintettel kiterjeszteni - az 5. rész tekintetében min. 1.000.000 HUF/káresemény és min. 5.000.000 HUF/éves 
kártérítési limittel - a 6. rész tekintetében min. 400.000 HUF/káresemény és min. 2.000.000 HUF/éves kártérítési limittel - a 8. rész 
tekintetében min. 200.000 HUF/káresemény és min. 1.000.000 HUF/éves kártérítési limittel




