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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Balassi János

syntron@syntron.hu

www.sopronigyogykozpont.hu

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egészségügy

Karbantartási és javítási szolgáltatások

EKR000422352022

Szolgáltatás megrendelés

Karbantartási és hibajavítási szolgáltatások a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére 
 
1.rész: Siemens karbantartása, javítása  
2.rész: Dräger karbantartása, javítása 
3.rész: Patológiai osztályos található mikrotómok karbantartása, javítása 
4.rész: Digitális patológiai rendszer karbantartása, javítása 
5.rész: Toshiba és Medicor gyártmányú röntgen berendezések karbantartása, javítása 
6.rész: Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok éves karbantartása, javítása 
7.rész: Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása 
8.rész: Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása 
 
 
Ajánlatkérő részletes elvárásait a karbantartás és hibajavítás kapcsán a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre 
bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 
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Az alábbi Siemens készülékek karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
1.        MULTIX Fusion Digital: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. 
Továbbá eseti hibajavítások, az ehhez szükséges 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 
eseti hibajavítások, az ehhez szükséges 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 (adott esetben, amely készüléknél releváns) 
•        Kábelek/kábel csatlakozások ellenőrzése; 
•        Tápfeszültségek és nagyfeszültségű kábelek mérése; 
•        Szerkezet mozgatásainak vizsgálatai, végállás kapcsolók ellenőrzése; 
•        Fény-sugár mező egybeesés ellenőrzése/beállítása (adott esetben, amely készüléknél releváns); 
•        Vészkapcsolók működésének ellenőrzése; 
•        Berendezés összeszerelése; 
•        Siemens szerviz felületén az inverter, valamint a röntgen cső bemérése; 
•        Szerviz felületen keresztül a digitális detektor kalibrálása (adott esetben, amely készüléknél releváns); 
•        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; 
•        Védőföldelés mérése; 
•        Szórt sugárzás mérése; 
•        Időszakos felülvizsgálat elkészítése (a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet előírásai szerint) 
•        Szerviz felületen az elérhető szoftverfrissítések telepítése  
•        Szerviz felületen a szoftveres konfigruációkról biztonsági mentés készítése 
 
Az árnak tartalmaznia kell a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat díját is. 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.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 készülékek karbantartása, javításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy
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Dräger készülékek karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
A karbantartás tartalmazza: a gyártó által előírt technológia szerint az időszakos karbantartások munkadíját, kiszállási díját, valamint 
a karbantartások során felhasznált alkatrészeket. 
Nyertes ajánlattevő feladata további az eseti hibák javítása, e körben szükséges alkatrészek biztosítása is. 
Továbbá az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat díját is. 
 
Részletesen, készülékenként: 
Készülék megnevezése        db        Karbantartás során elvégzendő feladatok leírása 
EVITA XL lélegeztetőgép        2        1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a 
tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. etCO2 szenzor) 
2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. 
etCO2 szenzor) 
3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.  
4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje.  (karbantartó kit 1y, porszűrő, karbantartó 
kit 2y, akku kit (belső), akku kit (külső), oxigén szenzor) 
 
5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően. A paraméterek szükség 
szerinti beállítása. 
6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.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 készülékek karbantartása, javításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Patológiai osztályon található mikrotómok karbantaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.  
FABIUS GS altatógép        3        1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a 
tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó) 
2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. 
karbantartó kit, váladék szívó, O-gyűrű, porszűrő, nafion cső, baktériumszűrő, páracsapda, szűrő AGS) 
3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.  
4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (karbantartó kit Fabius 2y, oxigén szenzor, 
porszűrő SCIO, nafioncső SCIO, baktériumszűrő SCIO, AGS szűrő, O-gyűrű Fabius páracsapda) 
 
5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység 
ellenőrzése teszt gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása. 
6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.  
7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.  
PRIMUS altatógép        3        1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a 
tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó) 
2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. 
(páracsapda, karbantartó kit, szűrő AGS, porszűrő tápegység) 
3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.  
4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (páracsapda, szűrő AGS, porszűrő 
tápegység, karbantartó KIF Primus breathing system 2 éves, karbantartó kit priumus 2 éves) 
  
5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység 
ellenőrzése teszt gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása. 
6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.  
7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.  
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Digitális patológiai rendszer karbantartása, javítII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Patológiai osztályon található mikrotómok karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
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 a 
karbantartás körében elvégzett javítások munkadíját, valamint a kiszállási díjat.  
 
Az eseti javítás esetén a kiszállás költségei, munkadíja, valamint a felhasznált alkatrészek ára külön számlázásra kerül.  
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

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

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Digitális patológiai rendszer meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
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 a felhasznált anyagok ára. 
A rezsianyagok költségét a díjak tartalmazzák.  
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 24 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.500.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

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

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Fő CPV-kód(ok):

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 12 óra, értékelt legrosszabb: 24 óra)
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Nem

Igen

Nem

Nem
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Toshiba és Medicor gyártmányú röntgen berendezések karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
Berendezések gyártó által előírt karbantartása és javítása 
 
Eszközök listája:  
A: 
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 
 
C: 
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 
 
A röntgen berendezés folyamatos, megrendelő igénye szerint, valamint a gyártó által előírt elvégzendő karbantartás körében 
ellátandó feladatok (A: évi 4; B és C: 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 (ajánlattevő megajánlása szerint, azzal, 
hogy min. 24 óra – max 48 óra ajánlható meg) órán belül meg kell kezdeni. Hétvégét, illetve hivatalos ünnepet megelőző napon 
történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követő első munkanapon történik. 
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 48 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.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):

5 - Toshiba és Medicor gyártmányú röntgen berendezésekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 
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Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
Berendezések évente 1 alkalommal történő karbantartása az alábbiak szerint: 
 
Eszközök listája: 
 
Központi laboratórium – évente két alkalommal 
Leitz HM-Lux  
Hund sztereomikroszkóp  
C.Zeiss Laboval -4 
C.Zeiss Laboval -3 
Olympus CH-2 
Zeiss Axiolab fluorescens 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.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 - Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok kaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

hibajavítás megkezdése érdekében. 
 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 3.500.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 48 óra)
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Nem

Igen

Nem

Nem



EKR000422352022
Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

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

II.2) Meghatározás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

C.Zeiss Amplival 
C.Zeiss Ergaval 
 
Gyerekosztály – évente egy alkalommal 
Hund Medicus 
Zeiss Standard-20 
 
Neurológia – évente egy alkalommal 
C.Zeiss Laboval -4 
 
Pathológia – évente egy alkalommal 
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 
 
-        műszerek tisztítása 
-        mechanikai, optikai és elektromos ellenőrzés 
-        a működés ellenőrzése 
-        eseti jelleggel elvégezhető javítások 
-        szükség esetén a kezelő személyzet felvilágosítása a műszer megfelelő használatáról 
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 72 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 100.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 72 óra)
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Nem

Igen

Nem

Nem
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Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
Az alábbi eszközök tervszerű, rendszeres karbantartási és szükség esetén hibajavítási feladatainak elvégzése. 
 
Eszközök listája:  
 
GETINGE HS6610 ER-2 gőzsterilizáló          
GETINGE HS6610 ER-2 gőzsterilizáló         
GETINGE HS6610 T LTSF ER-2 gőz – formaldehid sterilizáló         
 
Nyertes ajánlattevő köteles az Eszközök, azok gyártója által előírt karbantartási munkálatokat (továbbiakban: Karbantartási Munkák) 
elvégezni, figyelemmel a jogszabályokban előírt kötelezettségekre is, a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és 
terjedelemben. 
Nyertes ajánlattevő 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. 
Nyertes ajánlattevő 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. 
 
HIBAJAVÍTÁSI FELADATOK  
Nyertes ajánlattevő köteles az Eszközök meghibásodása esetén az Eszközök hibajavításával kapcsolatos munkákat (továbbiakban: 
Hibajavítás) elvégezni, ha ezen munkák elvégzésére, amennyiben erre a Megrendelőtől írásos megrendelést kap. 
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 5.000.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

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

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50420000-5

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében: 
 
Berendezések rendszeres karbantartása, javítása 
Eszközcsoport megnevezése 
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 
 
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 8 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a 
hibajavítás megkezdése érdekében. 
 
Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 9.450.000,- Ft/év 
A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében 
és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban 
felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. 
Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett 
munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján. 
A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

9400 Sopron, Győri út 15.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 - Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, jII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30 

Igen

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt 
legjobb: 5 óra, értékelt legrosszabb: 8 óra)

10

M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet 
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

10
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IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2022/S 079-212816

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

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ár értékelési részszempont alszempontjai: 
Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30 
Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 20 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 20 
 
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott szakmai tapasztalat alatt az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előírt 
szakmai tapasztalatot érti. 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet 
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Patológiai osztályon található mikrotómok karbantaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Dräger készülékek karbantartása, javításaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Siemens készülékek karbantartása, javításaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

Nem

Nem

Nem
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0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

5 - Toshiba és Medicor gyártmányú röntgen berendezésekRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Digitális patológiai rendszer karbantartása, javítRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem

Nem
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

8 - Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, jRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

7 - Sterilizáló berendezések karbantartása, javításaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

6 - Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok kaRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.05.25

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

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

Ajánlatkérő 2022.05.24. napján visszavonta

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022-006445Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére 
vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

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