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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

GyöngyiKapcsolattartó 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

Közzététel dátuma:5613/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000366702022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

http://www.sopronkorhaz.hu/

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036



EKR000366702022

33184100-4

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

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/EKR000366702022/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/EKR000366702022/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

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

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

Kapcsolattartó személy: Bartalis Irén

bartalis.iren@syntron.hu

http://www.sopronkorhaz.hu/

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egészségügy

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése

EKR000366702022



EKR000366702022

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Traumatológiai implantátumok I.II.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:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
 
I.1. Femur szeg 4 db (+1 db opcionális mennyiség) 
I.2. Trochanter szeg 48 (+12 db opcionális mennyiség) 
I.3. Combnyak csavarozás 60 db (+ 15 db opcionális mennyiség) 
I.4. Tibia szeg 12 db (+3 db opcionális mennyiség) 
I.5. (Small) lemezek 
1.5.1.Small Frag) Harmadcső lemez  24 db(+6 db opcionális mennyiség) 
1.5.2. Karmos lemez 12 db (+3 db opcionális mennyiség) 
1.5.3. Kompressziós lemez 24 db (+6 db opcionális mennyiség) 
I.6. Distalis Femur törések stabilizálása 4 db (+1 db opcionális mennyiség) 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Traumatológiai implantátumok II.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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:

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett  opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
 
II.1. Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek 12 db(+4 db opcionális mennyiség) 
II.2. Kéz csontos váz sérüléseire 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.3. Darabos alkartörések lemezes osteoszintézise 12 db(+4 db opcionális mennyiség) 
II.4. Darabos ízületbe hatoló törés a tibia proximális részén 24 db (+8 db opcionális mennyiség) 
II.5. Darabos olecranon törések lemezes osteoszintézise 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.6. Felkar distális töréseinek stabilizációja 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.7. Gyerekkori szár törések velőűrszínezése hosszú csöves csontokon 40 db (+12 db opcionális mennyiség) 
II.8. Humerus szegezés 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.9. Nyílt vagy zárt szár- és ízületközeli tibiatörés endoedullaris stabilizációja 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.10. Proximális szögstabil humerus lemez 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.11. Radius distális csuklóízületi végének darabos, ízületbe hatoló törései 100 db (+30 db opcionális mennyiség) 
II.12. Tibális distális (bokaízületi) részének darabos törése 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.13. Sajkacsonttörés stabilizációja (fej nélküli kompressziós csavar) 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
II.14. Térd régió ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett  opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem
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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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Tomportáji törésekhez szükséges traumatológiai impII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
 
III.1. Pertrochanter töréskezelés helikális pengével 60 db (+18 db opcionális mennyiség) 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem
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Költség kritérium:

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Különféle traumatológiai szeg implantátumokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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:

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
 
IV.1. Retrograd szegezés 4 db (+1 db opcionális mennyiség) 
IV.2. Humerus szeg 12 db (+3 db opcionális mennyiség) 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Külső csontrögzítőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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:

Ár kritérium:

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
V.1. Fixateur 6 db (+2 db opcionális mennyiség) 
V.2. Kompresziós csavar 24 db (+6 db opcionális mennyiség) 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem
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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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Váll arthorszkpia instabilitáshoz traumatológiai iII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
VI.1. Váll arthorszkopia instabilitáshoz I. 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
VI.2. Váll arthorszkopia instabilitáshoz II. 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem
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(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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Térdízület első keresztszalag pótlásához szükségesII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

Opciók: Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
VII.1. Térdizület első keresztszalag pótlása 20 db (+6 db opcionális mennyiség) 
VII.1.1. Femorális rögzítő elem 20 db (+ 6 db opcionális mennyiség) 
VII.1.2. Tibiális felszívódó rögzítő hüvely 20 db (+6 opcionális mennyiség) 
VII.1.3. Tibiális felszívódó rögzítő csavar 20 db (+6 db opcionális mennyiség) 
 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

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:

33184100-4

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - HemiprotézisII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
 
Hemiprotézis 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 



EKR000366702022

33183100-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Felszívódó anyagokból készült traumatológiai implaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

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 ismertetése:

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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

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:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

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:

33184100-4

9400 Sopron, Győri út 15.

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére  
IX.1.1. Felszívódó anyagokból készült tű (pin) 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
IX.1.2. Felszívódó anyagból készült csavar 12 db (+4 db opcionális mennyiség) 
 
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, ezen felül a II.2.4) pontban ismertetett opciós jogosultságát 
rögzíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárás valamennyi része tekintetében: 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet 
nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra. 
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. 
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó 
részletes információ a KD-ban. 
 
Kizáró okok igazolása: 
Minden rész tekintetében: 
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első 
körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § 
alapján kell kitölteni. 
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re. 
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján 
ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. 
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá. 
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.  
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltakra. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat 
becsatolása is szükséges). 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – 
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. 

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

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan 
minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Késedelmi kötbér késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével naptári naponként 1%, legfeljebb azonban az 
érintett áru-értékének 15%-, ha a késedelem meghaladná a 15 naptári napot, úgy a AK jogosult a le nem szállított árucikkek 
tekintetében a megrendeléstől elállni. Hibás teljesítési kötbér a hibával érintett termékek nettó értékének 30%-a, ugyanilyen mértékű 
az AK által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor AK az elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. AK előleget nem fizet. 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme HUF. 
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be a Kbt. 27/A.§ -
al összhangban. 
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (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. 
Jótállás: 12 hónap 
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

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

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül 
befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett  
I. rész tekintetében összesen legalább 130 db traumatológiai implantátum 
II. rész tekintetében összesen legalább 220 db traumatológiai implantátum 
III. rész tekintetében összesen legalább 45 db traumatológiai implantátum 
IV. rész tekintetében összesen legalább 11 db traumatológiai implantátum 
V. rész tekintetében összesen legalább 20 db traumatológiai implantátum 
VI. rész tekintetében összesen legalább 9 db traumatológiai implantátum 
VII. rész tekintetében összesen legalább 15 db traumatológiai implantátum 
VIII. rész tekintetében összesen legalább 9 db traumatológiai implantátum 
IX. rész tekintetében összesen legalább 9 db traumatológiai implantátum 
értékesítéséről és/vagy szállításáról szóló referenciával. 
Az alkalmassági minimumkövetelmény részenként több referenciával is teljesíthető. 
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítést, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákat fogad el. 
Több részre történő ajánlattétel esetén amennyiben ajánlattevő a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy automatikusan megfelel a 
kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárás valamennyi része tekintetében: 
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) 
szerinti bírálat körében kerül sor. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai 
közbeszerzési dokumentum IV. rész  (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek. 
M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban 
teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállítási referenciáinak ismertetését. 
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. 
 
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat: 
•        szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), 
•        szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel), 
•        teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)  
•        mennyisége 
•        valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható, 
•        nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. 

Nem

Nem
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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

NemAz 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)

NemIgénybe 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:

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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1.        Az értékelés módszere Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár. 
2.        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  
-        a megajánlott eszköz tételenkénti részletes technikai leírása, mérettáblázat, pontos anyag és ötvözet ismertetés  
-        Kereskedelmi ajánlatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf és excel formában 
-        ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v 
aláírás mintája 
-        amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, 
legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás 
-        ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil. 
-        nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben) 
-        folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő 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. 
3.        Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők 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. 
4.        Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 
5.        A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt 
von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
6.        Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös 
Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában. 
7.        Nyertes ajánlattevőknek a szerződéskötés időpontjában csatolnia kell a megajánlott termékek vonatkozásában kiállított CE 
tanúsítvány egyszerű másolatát, valamint annak magyar nyelvű használati útmutatóját egyszerű másolatban a következők szerint: 
•        4/2009. (II.17) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE 
megfelelőség értékelési tanúsítványt, vagy ha a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék 
forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványt, vagy ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, az 
érintett termék tekintetében ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

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

A 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 ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az 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:

HU

2022.04.28 14:00

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.). Az ajánlatok 
bontása a Kbt. 68.§(1b), (1c) bek. 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.

Nem

Nem

Igen

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

(A rendszer automatikusan tölti)2022.03.23

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

tilos.  
E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. 
8.        IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott egy hónap alatt 30 nap értendő. 
9.        FAKSZ: Bartalis Irén 00778  
10.        Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(3), 11. § (1)-(4) és (7), a 69. § (11a), 35. § (2a), 50. § (2), 84. § (1) 
c), 94. § (4) b)-c), 68. § (1) bekezdés d) és (7) bekezdéseiben, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7), 
valamint 15. § (1) bekezdéseiben foglaltakra  
11.        Bontó feltétel: „Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. 
§ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított 
közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös 
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont 
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos 
következménye nem származhat.” 
12.        Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az 
átláthatóságról. 
13.        A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
14.        Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

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 benyújtására a Kbt. 148. §-
ában rögzítettek vonatkoznak.
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