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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343194-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi fogyóeszközök
2016/S 191-343194

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamvasné Homonnai Emese, osztályvezető
Telefon:  +36 52512700-73057
E-mail: hamvasne.homonnai.emese@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kancellaria.unideb.hu/hu/16/02/08/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Debreceni Egyetem
AK01719
Kassai út 26. I/13.
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csepregi Judit
Telefon:  +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

mailto:hamvasne.homonnai.emese@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem
AK01719
Kassai út 26. I/13.
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csepregi Judit
Telefon:  +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában.
Hivatkozási szám: DEK-345/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
33140000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában.
1. rész: Inkontinencia nadrág;
2. rész: Egészségügyi betét;
3. rész: Pelenka nadrág;
4. rész: Betegalátét.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

mailto:csepregi.judit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Inkontinencia nadrág
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Inkontinencia nadrág
Keretösszeg: nettó 57 548 580 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig lehívási kötelezettséget vállal.
Tájékoztató mennyiség az elmúlt évek rendelései alapján:
Méret: XS – 3 200 db/31 hónap;
Méret: S – 4 890 db/31 hónap;
Méret: M – 28 700 db/31 hónap;
Méret: L – 416 180 db/31 hónap;
Méret: XL – 15 190 db/31 hónap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A felhívás II.2.6) pontban megadott becsült érték nem a jelen eljárás becsült értéke, annak mértéke technikai
okok miatt került feltüntetésre (ellenkező esetben a hirdetmény nem továbbítható a Kiadóhivatalnak).

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Egészségügyi betét
Rész száma: 2.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33771100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Egészségügyi betét
Keretösszeg: nettó 4 907 830 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig lehívási kötelezettséget vállal.
Tájékoztató mennyiség az elmúlt évek rendelései alapján:
Méret: 34 x 9 cm – 18 290 db/31 hónap;
Méret: 26 x 7 cm – 183 160 db/31 hónap.
A méret tekintetében +/- 5 %-os méretbeli eltérés lehetséges mind szélesség mind hosszúság tekintetében.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A felhívás II.2.6) pontban megadott becsült érték nem a jelen eljárás becsült értéke, annak mértéke technikai
okok miatt került feltüntetésre (ellenkező esetben a hirdetmény nem továbbítható a Kiadóhivatalnak).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Pelenka nadrág
Rész száma: 3.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33751000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Pelenka nadrág
Keretösszeg: nettó 22 378 195 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig lehívási kötelezettséget vállal.
Tájékoztató mennyiség az elmúlt évek rendelései alapján:
Méret: 0–2 kg – 83 820 db /31 hónap;
Méret: 2–4 kg – 146 970 db /31 hónap;
Méret: 3–6 kg – 228 210 db /31 hónap;
Méret: 5–8 kg – 51 410 db /31 hónap;
Méret: 7–14 kg – 40 600 db /31 hónap;
Méret: 10–16 kg – 26 870 db /31 hónap.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A felhívás II.2.6) pontban megadott becsült érték nem a jelen eljárás becsült értéke, annak mértéke technikai
okok miatt került feltüntetésre (ellenkező esetben a hirdetmény nem továbbítható a Kiadóhivatalnak).
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – Betegalátét
Rész száma: 4.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-345/2016 — Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és
betegalátét tárgyában – betegalátét
Keretösszeg: nettó 23 225 645 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig lehívási kötelezettséget vállal.
Tájékoztató mennyiség az elmúlt évek rendelései alapján:
Méret: 60 x 60 cm – 359 370 db /31 hónap;
Méret: 60 x 90 cm – 1470 db /31 hónap;
Méret: 80 x 170 cm – 2170 db /31 hónap.
A méret tekintetében +/- 5 %-os méretbeli eltérés lehetséges mind szélesség mind hosszúság tekintetében.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A felhívás II.2.6) pontban megadott becsült érték nem a jelen eljárás becsült értéke, annak mértéke technikai
okok miatt került feltüntetésre (ellenkező esetben a hirdetmény nem továbbítható a Kiadóhivatalnak).
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-
ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a
321/2015 (X. 30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód az egyes részek
tekintetében:
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–
(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást
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megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző 3 évből
közbeszerzés tárgya szerinti (gyógyászati segédeszköz értékesítés) szállításainak ismertetését, az ismertetett
szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet
22. § (1)–(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya,
az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő, a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9),(11)
bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. rész: referenciával, mely gyógyászati segédeszközök értékesítésére vonatkozik összesen legalább nettó 40
000 000 HUF értékű és inkontinencia nadrág szállítását is tartalmazta;
2. rész: referenciával, mely gyógyászati segédeszközök értékesítésére vonatkozik összesen legalább nettó 3
000 000 HUF értékű és egészségügyi betét szállítását is tartalmazta;
3. rész: referenciával, mely gyógyászati segédeszközök értékesítésére vonatkozik összesen legalább nettó 16
000 000 HUF értékű és pelenka nadrág szállítását is tartalmazta;
4. olyan referenciával, mely gyógyászati segédeszközök értékesítésére vonatkozik összesen legalább nettó 17
000 000 HUF értékű és betegalátét szállítását is tartalmazta.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlatkérő több referencia bemutatásával is megfelelhet. Több részre
történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van,
amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Számla: megrendelésenként. A számla kiegyenlítésére magyar HUF-ban,
átutalással kerül sor, a Kbt. 135. § (1), (6), és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-iben – a 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § -ára figyelemmel – a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel a 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ára figyelemmel.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen teljesített eseti megrendelés nettó ellenértéke, 1 %/nap, max: 30 nap
Hibás teljesítési kötbér: hibásan teljesített áruk nettó ellenértékének 10 %-a, max: teljes keretösszeg 10 %-a
Meghiúsulási kötbér: még le nem hívott keretösszeg 10 %-a.
Jótállás: teljesítéstől számított 24 hónap.
Részletek a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 11:30

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 11:30
Hely:
Hely: Debreceni Egyetem Kancellária,Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. I. emelet 13. iroda)
Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – hétfőtől csütörtökig 8:30–15:00 óráig, pénteken 8:30–
13:30 adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:30-tól az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbesz.-i
dokumentumokban meghatározott időpontokra a közép európai (CET) az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2017.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő: AK
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig,az eljárásban való részvétel
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feltétele letöltés visszaigazolása (ld.: tájékoztató ajánlattételhez I/2. pont). A dokumentumok elektronikus
elérésének helye: ld. jelen felhívás I/3. pont.
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban előírtak az irányadók. Az
ajánlatokat 1 db papíralapú + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített elektronikus pld-ban kell
benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, h. az elektronikus pld. a papíralapúval mindenben megegyezik.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy
azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek,és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját.
Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015 (X. 30.)
Korm. rend. 2. § (5) bek.-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban részenként nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
7. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat – ha releváns – részenként csatolandó
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
10. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,
azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
11. A Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
12. A Kbt. 66. § (5) bek.-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bek.-e szerinti összes adatot.
13. AT-nek részenként szakmai ajánlatként csatolnia kell a beárazott ártáblázatot és a megajánlott termékek
magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, h.
az AT mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. (A DEK-345_beárazandó ártáblázat,műszaki leírás nevű file méret és
beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei elnevezésű oszlopainak megfelelően) Érvénytelen az ajánlat,ha
a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki specifikációban szereplő műszaki
követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b)
pontjára.
14. Csatolandó(részenként): Nyilatkozat a megajánlott termékek megfelelősége tekintetében.
15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bek.-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK felhívja a figyelmet a szerződéstervezet 3.4. és 13.8. pontjára
19. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
20. A felhívás IV.2.6) pontjában AK 2 hónap alatt 60 napot ért.
21. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese, lajstromszám: OO717.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2016
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