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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305825-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sopron: Ultrahangkészülék
2020/S 125-305825

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97694645
Postai cím: Győri út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirai Erzsébet
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu 
Telefon:  +36 99514200
Fax:  +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopronigyogykozpont.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548722020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000548722020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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:
3 darab ultrahang készülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000548722020
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II.1.2) Fő CPV-kód
33112200 Ultrahangkészülék

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer 
orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045 
projekt keretében 3 darab ultrahang készülék beszerzése az alábbiak szerint:
3 db ultrahang készülék leszállítása, üzembe helyezése, az UH készülékek használatának betanítása:
— 1. rész: 1 db Kardiológiai UH készülék
— 2. rész: 1 db Szülészet-nőgyógyászati UH készülék
— 3. rész: 1 db Radiológiai UH készülék
Az eszközökkel kapcsolatos részletes elvárásokat a műszaki leírás (műszaki megfelelőségi táblázat) 
tartalmazza.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal 
egyenértékű” termék ajánlható meg. A termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.

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:
1 db Kardiológiai UH készülék
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112200 Ultrahangkészülék
33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer 
orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045 
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projekt keretében 1 db Kardiológiai ultrahang (UH) készülék beszerzése (melynek keretében sor kerül az UH 
készülék leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).
A betanítás időtartama: 3 óra
Az eszköz jótállási ideje min. 18 hónap.
A gyári monitor min. 21” képátlójú, 16:9 oldalarányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható 
LCD monitor LED háttérvilágítással; A monitor felbontása min. 1920*1080; készülék tömege tartozékok nélkül 
max. 100 kg. Az érintőképernyő képátmérője min.10”;
A kezelőpult alól kihúzható billentyűzet a páciens adatok megadásához. Automatikus képoptimalizálás egy 
gomb megnyomásával élő képen 2 D és Doppler üzemmódban.
Min, 8 sávos TGC állítási lehetőség; Min. 8-szoros zoom (real time és utólagos); Rendszer dinamikatartománya 
min, 200dB; Frekvenciaértékek numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt. Color frekvencia külön megjelenítése 
a 2D frekvenciától függetlenül. Az elvárt vizsgálati mélység min. 30 cm; Az üzemmódok: 2D, M, Anatómiai M, 
Color Doppler, Power Doppler; Várható színes száma a színezhető 2D képen min. 10 db; Várható színek száma 
a színezhető PW Doppler spektrumon min. 10 db; Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 3db;
Lineáris vizsgálófejnek:
— a jeladó kristályok száma min. 192 db,
— képalkotás szélessége 35-50 mm
— frekvenciatartomány, alsó határértéke 2-5 MHz, felső határértéke:11-14 MHz
Phased array vizsgálófej:
— jeladó kristályok száma min.64 db
— látószöge min, 90 fok
— frekvenciatartomány alsó határértéke 1-2 MHz, felső határértéke:4-6 MHz
A beépített páciens adat-és képarchiváló rendszer SSD háttértár mérete min.500 GB; USB csatlakozó a 
készülékben elmentett képek exportálásához. A képek adathordozóra történő írásakor választható JPG és az 
AVI formátum; HDMI kimenet
Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak 
konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban 
hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A 
termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.
A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 
hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 
5
Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 30 cm beállítható vizsgálati mélységen felül vállalt vizsgálati mélység 
mértéke (cm-ben) (min. 0 cm, max. 10 cm) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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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-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1db Szülészet-nőgyógyászati UH készülék beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112200 Ultrahangkészülék
33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer 
orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045 
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projekt keretében 1 db Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése (melynek keretében sor kerül 
az UH készülék leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).
A betanítás időtartama: 3 óra
A készülék jótállási ideje min. 18 hónap.
A gyári monitor min. 21” képátlójú, 16:9 oldalirányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható 
LCD monitor LED háttérvilágítással. A monitor felbontása min. 1920*1080; A készülék tömege tartozékok nélkül 
max. 100 kg. Kezelőpultra szerelt, legalább kétfokozatú gélmelegítő.
Állítható magasságú és az alapkészüléktől függetlenül forgatható kezelőpult. Érintőképernyős kijelző képátlója 
min 10”.
A kezelőpult alól kihúzható billentyűzet a páciens adatok megadásához;
Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen 2 D és Doppler üzemmódban.
Min 8 sávos TGC állítási lehetőség. Min. 8-szoros Zoom (real time és utólagos)
Rendszer dinamikatartomány min 200 dB. Frekveciaértékek numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt; Color 
frekvencia külön megjelenítése a 2D frekvenciától függetlenül
A berendezés vizsgálati mélysége min. 30cm. Üzemmódok: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler
Választható színek száma és színezhető 2D képen min. 10 db; Választható színek száma a színezhető PW 
Doppler spektrumon min 10 db; Választható MAP-ek száma a Color Doppler képen min. 10 db;
Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 3 db.
Konvex vizsgálófej- hasi vizsgálatra:
— Látószög min.60 fok
— Frekvenciatartomány sávszélessége min 2,0- 6,0 MHz
Konvex vizsgálófej- 3 D hasi vizsgálatra:
— Jeladó kristályok száma min. 192 db
— Látószög 2 D üzemmódban min. 70 fok
— Frekvenciatartomány alsó határértéke: 1-3 MHz, felső határérték: 6-10 MHz
Mikrokonvex hüvely vizsgálófej:
— Jeladó kristályok száma min. 128 db
— Látószög min 145 fok
— Frekvenciatartomány, alsó határérték max. 4 MHz, felső határérték: 8-12 MHz
SSD hattértár mérete min. 500 GB. USB csatlakozó a készülékben elmentett kéek exportáláshoz. A képek 
adathordozóra történő írásakor választható JP és az AVI formátum, HDMI kimenet.
Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak 
konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban 
hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A 
termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.
A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 
hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 
5
Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 30 cm beállítható vizsgálati mélységen felül vállalt vizsgálati mélység 
mértéke (cm-ben) (min. 0 cm, max. 10 cm) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1 db Radiológiai UH készülék
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112200 Ultrahangkészülék
33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer 
orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045 
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projekt keretében 1 db Radiológiai ultrahang készülék (melynek keretében sor kerül az UH készülék 
leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).
A betanítás időtartama: 3 óra
A készülék elvárt min. jótállási ideje 18 hónap.
Gyári monitor min 21” képátlójú, 16:9 oldalarányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható 
LCD monitor LED hátérvilágítással; Monitor felbontása min. 1920*1080; Készülék tömege tartozékok nélkül 
max. 100 kg.
Állítható magasságú és az alapkészüléktől függetlenül forgatható kezelőpult. Érintőképernyős kijelző képátlója 
min 10”. Min. 8 sávos TC állítási lehetőség. Min. 8 -szoros Zoom (real time és utólagos)
Rendszer dinamikatartománya min. 200dB. Color frekvencia külön megjelenítése a 2D frekvenciától függetlenül; 
Vizsgálati mélység min 30 cm.
Üzemmódok: 2D, Color Doppler, Power Doppler
Választható színe száma a színezhető 2D képen min.10 db; Választható színek száma a színezhető PW 
Doppler képen min. 10 db; Választható MAP-ek száma a Color Doppler képen min 10 db;
Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 4 db.
Konvex vizsgálófej- hasi vizsgálatra
— Látószög min. 65 fok
— Frekvenciatartomány alsó határértéke 1-1,5 MHz, felső határérték: 6-9 MHz
Mikrokonvex vizsgálófej:
— Látószöge min. 90 fok
— Frekvenciatartomány, alsó határértéke 3-6MHz, felső határérték 9-12 MHz
Lineáris vizsgálófej- lágyrészek és ér vizsgálatra
— Jeladó kristályok száma min 192 db
— Képalkotás szélesége 35-50 mm
— Frekvenciatartomány sávszélessége min 4,0-12,0 MHz
Lineáris vizsgálófej- lágyrész vizsgálatra
— jeladó kristályok száma min. 192 db
— képalkotás szélessége 35-50 mm
— Frekvenciatartomány alsó határértéke:3-7 MHz, felső határértéke: 15-18 MHz
SSD háttértár mérete min 500 GB. USB csatlakozó a készülékben elmentett képek exportálásához. A képek 
adathordozóra történő írásakor választható JPG és AVI formátum; HDMI kimenet.
Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak 
konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban 
hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A 
termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.
A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 
hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 
5
Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 15 percen túli akkumulátoros üzemmódban való üzemidő mértéke 
(percben) (min. 0 perc, max. 10 perc) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) További információk

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:
Valamennyi rész esetében:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. 
a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) 
köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja 
a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., 
ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési 
eljárás. 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.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően 
- AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az 
EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. 
alapján kötelezőek.
M.1) A Kr. 21. § (1a) bek. b) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) 
ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell:
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
— a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-
(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) 
szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú 
referenciákkal:
— 1. rész vonatkozásában: nettó 8 500 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
— 2. rész vonatkozásában: nettó 9 700 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
— 3. rész vonatkozásában: nettó 9 800 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
Ajánlatkérő ugyanazon referenciát elfogadja valamennyi ajánlati részre vonatkozóan, azaz több részre 
történő ajánlattétel elegendő a legmagasabb összegű referencia bemutatása – tekintettel az azonos, egyező 
beszerzési tárgyra. Amennyiben ajánlattevő a legmagasabb összegű referenciát igazolja, úgy automatikusan 
megfelel az ugyanezen tárgyban alacsonyabb összegben megjelölt alkalmassági követelménynek is.
Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke késedelmes naptári naponként 1 %, legfeljebb 15 %, a kötbér 
alapja a késedelemmel érintett berendezés nettó értéke (azaz a teljes szerződéses összeg)
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke 20 %, alapja a hibával érintett berendezés nettó ellenértéke. A Vevő a 
hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke 30 %, alapja a berendezés nettó értéke (azaz a teljes szerződéses 
összeg). A késedelmi kötbérmaximum mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe.
AK előleget nem fizet.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát 
fogadja be.
A közbeszerzési eljárás megvalósítása az alábbi forrásból történik: Valamennyi rész esetében: 
EFOP-2.2.20-17-2017-00045
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Folytatás: VI.4.3) pontban

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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/08/2020
Helyi idő: 12:00

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: 03/08/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:
Ekr.gov.hu
Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást 
az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi 
meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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 elérhetővé teszi.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet 
benyújtani! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az 
AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt 
az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— Felolvasólapot (EKR űrlap)
— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot - EKR űrlap
— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) - EKR 
űrlap
— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - EKR űrlap
— az értékelési résszempontok alátámasztása kapcsán azon dokumentumokat, melyeket a KD II.4.4. és II.5.2. 
pontjai előírnak
— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8) A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik)
9) A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
10) Szakmai ajánlat:
— Műszaki megfelelőségi táblázat (pdf., excel).
Szakmai ajánlatot alátámasztó dokumentumok:
— A gyártó vagy forgalmazó által kiadott műszaki adatlap a megajánlott berendezések vonatkozásában 
(Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempontok alátámasztása 
vonatkozásában a műszaki adatlapok szakmai ajánlatnak minősülnek és nem szakmai ajánlatot alátámasztó 
dokumentumnak).Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a gyártó vagy forgalmazó 
által kiadott műszaki adatlap a megajánlott berendezés vonatkozásában nem tartalmaz valamely, az Ajánlatkérő 
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által előírt műszaki paramétert, úgy a hivatkozott műszaki adat vonatkozásában a gyártó vagy forgalmazó által 
kiadott nyilatkozattal is igazolható a berendezés megfelelősége a műszaki adatlap helyett,
— CE tanúsítvány másolata a megajánlott berendezések vonatkozásában,
— Forgalomba hozatali engedély a megajánlott berendezések vonatkozásában.
A szakmai ajánlat csak a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján hiánypótolható.
11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) Irányadó idő: CET
13) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.
14) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-10 pont. Módszer:
Tárgyi eljárás 1. és 2. részei tekintetében: 1. részszempont: fordított arányosítás, 3. részszempont: 
legkedvezőtlenebb elváráshoz kapcsolódó arányosítás, 2.,4 részszempontok: egyenes arányosítás, 5., 6. 
résszempontok: abszolút értékelés (igen/nem).
Tárgyi eljárás 3. része tekintetében: 1. részszempont: fordított arányosítás, 3. részszempont: legkedvezőtlenebb 
elváráshoz kapcsolódó arányosítás, 2. és 4. részszempontok: egyenes arányosítás, 5., 6. résszempontok: 
abszolút értékelés (igen/nem). Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD 
tartalmazza.
15) FAKSZ: Dr. Zsirai Erzsébet 00739, dr. Husvéti Zsófia 01069
16) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
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. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) 
bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszában foglalt eltérések figyelembe vételével. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. 
§ rendelkezései vonatkoznak. A kifizetésre a Kbt. 27/A. § is irányadó.
A jelen eljárás utófinanszírozású.
A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
AK előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés kifizetések pénzneme: HUF.
Eladónak a szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási okmányokat, az 
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványok egy 
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példányát, és a CE tanúsítvány másolata mellett a berendezések magyar nyelvű használati útmutatót, valamint 
a magyarországi forgalomba hozatali engedélyek másolatát. A szállítási okmányok, a minőségi tanúsítványok, 
és a berendezések magyar nyelvű használati útmutatójának csatolása a szerződés megkötésekor, de legfeljebb 
a szerződés aláírásától számított 8 napon belül szükséges (szerződéskötési feltételek), míg a forgalomba 
hozatali engedélyeket és a CE tanúsítványt az ajánlatban szükséges becsatolni.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2020
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