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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1250-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Kórházi szolgáltatások
2019/S 001-001250

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon:  +36 52512700/73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957692018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000957692018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:

mailto:juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957692018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957692018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000957692018/reszletek
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DEK-684 ESWL vesekőzúzási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000957692018

II.1.2) Fő CPV-kód
85111000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-684 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére testen kívüli elektromágneses úton
előállított lökéshullámokkal (ESWL) végzett vese- és epekőzúzásra vonatkozó szolgáltatás nyújtása
ESWL módszerrel történő vese- és epekő zúzó szolgáltatás végzése, a szükséges technikai-és orvos szakmai
kezelő és kiszolgáló személyzet, berendezés és anyagok biztosításával, a vese- és epekőzúzó berendezés
DE KEK telephelyére hetente legalább 3 alkalommal történő leszállításával, tartalék készülék biztosításával
közreműködői szerződés keretében.
Várható menny.: évi 500 kezelés. A tényleges mennyiség ettől +15 %-kal eltérhet.
Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Alkalmazott eljárási rend: Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) b) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytat le, figyelemmel a 113. § (5) bekezdés b) pontjára.
Indoklás II.1.6.-hoz: A közbesz. tárgya szerinti szolg.-t 1 készülékkel egy adott helyen szükséges elvégezni,
minden feladatot egy váll-nak kell elvégezni.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
85111000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Debrecen, Bartók út 2–26.) Urológiai és Andrológiai
Osztály

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közreműködői szerződés ESWL módszerrel történő vese- és epekőzúzó szolgáltatás végzése, a szükséges
technikai-és orvos szakmai kezelő és kiszolgáló személyzet, berendezés és anyagok biztosításával, a vese-
és epekőzúzó berendezés DE KEK telephelyére hetente legalább 3 alkalommal történő leszállításával, tartalék
készülék biztosításával.
Ajánlattevőnek évente 500 kezelést kell elvégeznie (400 urológiai és 100 sebészeti kezelés), heti legalább 3
alkalommal, tartalék készülék biztosításával. A tényleges mennyiség ettől +15 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre be kell szereznie a tevékenység végzéséhez szükséges
engedélyeket. (ÁNTSZ, OAH)
Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a szolgáltatás elvégéséhez szükséges berendezés folyamatos
karbantartásról, üzemkész állapotban történő leszállításáról.



HL/S S1
02/01/2019
1250-2019-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3 / 8

02/01/2019 S1
https://ted.europa.eu/
TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3 / 8

Ajánlattevőnek az eredetivel azonos műszaki paraméterekkel megegyező tartalékgépet kell biztosítania a
kezelési napokon azonnal el nem hárítható műszaki hiba esetére, melyet 1–24 órán belül a kezelés helyén
üzemképes állapotban rendelkezésre kell bocsátania.
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény felmerülése esetén előzetes
igénybejelentés alapján, a heti 3 kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítania kell a
berendezést és annak kezelőszemélyzetét.
Az ajánlattevő által megajánlható maximum kezelés érték: a NEAK finanszírozás (HBCS forint érték, súlyszám
és egynapos ellátás korrekciós értékének szorzata) 64 %-a. A 64 %-feletti megajánlás esetén az ajánlat
érvénytelen. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a berendezés működéséhez szükséges valamennyi anyagot és
tartozékot is.
Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő — amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában — ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
III.1.4.) pont folytatása:
A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alk. köv.-nek az AT-k bármely más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek. Ebben az esetben AT-nek a Kbt. 65. § (7), (9),(11) bek, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) alapján kell eljárnia. Az ajánlatban meg kell jelölni azon alkalmassági
követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alk.feltételnek történő megfelelést, és csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésesben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartam alatt.
A 321/2015 (X. 30.) Korm.r. 23. §-ra tekintettel a műszaki-szakmai alk. az AT, ill.az alk. igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással is igazolható.
AK felhívja a figyelmet: 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek.-re.

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24

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
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedül értékelési szempontját alkalmazza.
A szerződés meghosszabbítható.
A meghosszabbítás leírása: A szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a szerződés
lejárta előtti 4. hónap 15. napjáig nyilatkozik arról, hogy a szerződést meg kívánja-e hosszabbítani.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
1.) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bek., 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek., és Kbt. 69. § (4) bek.
szerint.
(Karakterkorlát miatt további info. a közbesz. dokumentumokban.)
2.) Alkalmassági min. követelmények
Gazdasági és pü. alk.: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alk. követelményt.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az AT, közös AT:
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását (VI. 5. pont) megelőző három évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 500 db urológiai és legalább 100 db sebészeti
(epe vagy epeúti) kezelés elvégzésére vonatkozó ESWL módszerrel történő kőzúzó szolgáltatás szerinti
referenciával.
Folytatás a VI.4.3.) és a II.2.4.) pontokban.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifiz. pénzneme a HUF.AK előleget nem fizet. AT a telj.ig. alapján, havonta
utólag jogosult szlát kiállítani az elvégzett kezelésekről, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor. A
kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak
alapján kerül sor, 60 napos fiz. határidővel (1997 évi LXXXIII. tv.9/A§).
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek szerinti késedelmi kamatok.
A késedelmi kötbér mértéke az elmaradt kezelések utáni teljes bevételkiesés 4 %-a/naptári nap, max. 25 nap.
Az elmaradt kezeléseket 7 napon belül el kell végezni.
Meghiúsulási kötbér: mértéke az elmaradt kezelések utáni teljes bevételkiesés 28 %-a.
Súlyos szerződésszegés esetén a tárgyév teljes nettó ellenszolgáltatás 2,5 %-ának megfelelő meghiúsulási
kötbér.
A kötbér részleteit szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelés szempontja: Kbt. 76. § (2) a) legalacsonyabb ajánlati ár.
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Az ajánlati árat a NEAK finanszírozás (HBCS forint érték, súlyszám és egynapos ellátás korrekciós értékének
szorzata) %-ában kell megadni.
Szolgáltatás díja: a NEAK által a szolg.ellenértékeként megfizetett finansz. összegnek a nyertes AT által az
ajánlatában megadott %-a.
AT által megajánlható maxumim érték: a NEAK finanszírozás 64 %-a. A 64 %-feletti megajánlás esetén az
ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (6) c) alapján.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 05/02/2019
Helyi idő: 11:00

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) Az ajánlat elkészítésére a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2) A közbeszerzési dok. elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
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 alk. 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) Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról. Nyilatkozattétel Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
6) A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
7) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint
8) Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §,
424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (3) bek.)
9) A Kbt. 47. § (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön
jogszab. alapján az AK a közbesz. eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok. benyújtható
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy — amennyiben az adott dokumentumra
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre — a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában.
10) A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt.
68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11) AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni

https://ekr.gov.hu
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13) AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bek-re az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14) Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
15) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
16) AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17) Szakmai ajánlatként csatolni kell a megajánlott készülékre és IT rendszerre vonatkozóan a berendezés
magyar nyelvű termékleírását és a műszaki leírásra megajánlott paraméterek bemutatását (műszaki leírásban
megadott táblázat kitöltésével). A termékleírásból ki kell derüljön, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak. (Kbt. 76. § (13) bek
szerint megajánlások alátámasztása). A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt.
71. § (8) bek. b) pontjára.
Amennyiben a bemutatott berendezések saját tulajdonban állnak, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek
erről nyilatkoznia kell. Amennyiben a bemutatott eszköz nem saját tulajdonú (pl. lízingelt, bérelt), az
ajánlathoz csatolni kell az eszköz rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos
szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott eszköz, a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog
állni.
18) A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szakmai követelmények teljesítéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.
19) Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hamvasné Homonnai Emese
(lajstromszám: 00717).
20) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: 5.2.2019 Helyi idő: 13:00 Hely: EKR (https://ekr.gov.hu) Az
ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. § (2) bek. alapján az EKR-ben.
Folytatás a VI.4.3. pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3.) pont folytatása:
21) Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 30 000 000 HUF/év és legalább 5 000 000
HUF/káresemény értékben egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbizt.-t kiterjeszteni. A felelősségbizt. megléte a szerződéskötés feltétele. A felelősségbizt.-ról az
ajánlatban nyilatkozni szükséges.

https://ekr.gov.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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22) Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell: legalább 2 db ESWL vese- és epekőzúzó készülékkel,
és legalább 1 db ESWL kezeléshez szükséges IT rendszerrel. Erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni
szüksége.
23) Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell:
— 2 fő urológiai szakvizsgával rend. orvos szakemberrel,
— 1 fő sebész vagy gasztroenterológus vagy radiológus szakemberrel,
— min. 2 fő technikussal, aki a 487/2015. Korm. r-ben meghatározott, bővített sugárvédelmi tanfolyamot
elvégzett, és ezt végzettséget igazoló okirat másolatával tudja igazolni. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjában a fent felsorolt szakemberekkel.
24) AT köteles nyilatkozni ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatáshoz igénybe vett berendezés
milyen káros anyagokat tartalmaz, ill. a működés során hogyan terheli a környezetet. (keletkezett veszélyes
hulladékok, a fokozott zaj- és rezgés terhelés, kibocsátott radioaktív sugárzás stb.)
III.1.4.) pont folytatása:
Műszaki, illetve szakmai alk.:
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Amennyiben AT vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett
részt, és AK az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi figyelembe.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Igazolási módok:
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító
felhívás feladásától (Lásd VI.5. pont) visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbesz. tárgya szerinti (ESWL
módszerrel történő kőzúzó szolg.) szolgáltatásainak ismertetésével igazolja AT, ill. az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján az eljárást megindító eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolg. megrendeléseket veszi figyelembe. Folyamatban lévő teljesítések esetén AK figyelembe veszi a megjelölt
időszak alatti részteljesítéseket is.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,
ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év,
hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye), szolg. tárgya, szolg. mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alk. követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bek. szerint AT-.ek elegendő nyilatkoznia arról,
hogy az általa igazolni kívánt alk. követelményeknek eleget tesz, az alk. köv. teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági feltételt AK 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell igazolni.
Folytatás a II.2.4.) pontban.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

