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Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Ajánlattételi felhívás

DEK-693 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika 
részére ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékainak 
beszerzése

Közbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000086132019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Juhászné Tóth Erzsébet

juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu +36 52512700 73068

Egyéb:
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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33100000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgya szerinti ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékai egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, 
külön-külön nem használhatóak, ezért a beszerzés ésszerűen nem osztható részekre.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

33100000-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Egészségügy

Árubeszerzés

DEK-693 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika részére ultrahangos szövet 
disszekciós eszköz és tartozékainak beszerzése

DEK-693 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika részére ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékainak 
beszerzése 1 db Ultrahangos szövet disszekciós eszköz konzollal, lábpedállal, idegsebészeti felhasználásra Tartozékok: 1 db 
Konzoltartó állvány (görgőkkel felszerelt) 2 db többször használatos kézi eszköz 2 db sterilizáló doboz kézi eszközhöz 2 db 
sterilizálható csavarozó aljzat 2 db steril csavarkulcs 2 db gyorscsatlakozó csőkészlet (aspirációs, és öblítő), egyszerhasználatos 1 db 
szennyeződés védő filter 5 db 36 kHz hajlított mikro tip steril, belső átmérő 1,5-1,6 mm 5 db 36 kHz hajlított standard tip steril, belső 
átmérő 1,9-2 mm 5 db 36 kHz hajlított recés tip steril, belső átmérő 1,6 mm Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg. A 
leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia. A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe 
helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (8 munkaórában). 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.

DEK-693 Ultrahangos szövet disszekciós eszköz
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Adásvételi szerződés keretében beültethető ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékainak beszerzése Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika részére: 1 db Ultrahangos szövet disszekciós eszköz konzollal, lábpedállal, idegsebészeti 
felhasználásra Tartozékok: 1 db Konzoltartó állvány (görgőkkel felszerelt) 2 db többször használatos kézi eszköz 2 db sterilizáló doboz 
kézi eszközhöz 2 db sterilizálható csavarozó aljzat 2 db steril csavarkulcs 2 db gyorscsatlakozó csőkészlet (aspirációs, és öblítő), 
egyszerhasználatos 1 db szennyeződés védő filter 5 db 36 kHz hajlított mikro tip steril, belső átmérő 1,5-1,6 mm 5 db 36 kHz hajlított 
standard tip steril, belső átmérő 1,9-2 mm 5 db 36 kHz hajlított recés tip steril, belső átmérő 1,6 mm Jelen eljárásban csak új termékek
ajánlhatók meg. A leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia. A részletes paramétereket a Műszaki leírás 
tartalmazza. A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (8 
munkaórában). 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.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

Igen

Nem

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító eljárást megindító 
felhívás megküldésétől (Lásd V.3. pont) visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (ultrahangos szövet 
disszekciós eszköz) szállításainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával
, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján 
az eljárást megindító eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő 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), szállítás tárgya, szállítás ellenértéke, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A közbeszerzés tárgya 1 db 
ultrahangos szövet disszekciós eszköz beszerzése, melyre nem alkalmazható a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos 
viszonyítás. Ajánlatkérő így az alkalmasság megítéléséhez az ellenszolgáltatás összegét alkalmazza. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján 
az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. 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) bek, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 13. § (4) alapján kell eljárnia. Az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 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 
meg-akadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e 
megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 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. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 
mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor 
is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó 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. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja 
alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

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

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK előleget nem fizet. AK részszámlázási lehetőséget nem biztosít. AT a telj.ig. alapján utólag jogosult számlát kiállítani. A számla 
kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor szállításonként a szerződésszerű telj. ig.-t követően, a Kbt. 135. § (1),(6) bek., a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek., és a szerződéstervezetben foglaltak 
szerint, a számla kézhezvételétől 60 napon belül (1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pont). Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § 
szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, max. 15 %. Hibás telj. kötbér: 
mértéke a nettó ellenérték 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20%-a. A kötbér és jótállás részleteit a szerződésterv. 
tartalmazza. AT az árura az átadástól számított 12 hónapra jótállást vállal.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő: M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három 
évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szövet disszekciós eszköz szállítására vonatkozó összesen legalább 
nettó 28.000.000 Ft értékű referenciával. A referencia származhat egy vagy több szerződésből is. Amennyiben ajánlattevő 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 ajánlatkérő 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.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szer-vezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésesben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartam 
alatt. Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia arról, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek eleget tesz, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági feltételt az Ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell igazolni. A 321/
2015 (X.30.) Korm.rendelet 23.§-ára tekintettel a műszaki-szakmai alkalmasság az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.Az ajánlat elkészítésére a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) 
nyújthatóak be. 2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérése: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000086132019/reszletek 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 dok. benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dok.-ra 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 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. AK 
projekttársaság létrehozását kizárja. 15. AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem 
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot. 16. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114
. § (8) bek. teljesülése esetén ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 17. A Kbt. 113. § (2) bek. alapján az 
eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek AK az eljárást megindító felhívást megküldte. 18
. Szakmai ajánlatként csatolni kell az ártáblázatot, valamint a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó 
fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyből AK meg tudja 
állapítani, 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. 19. A 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek. alapján Nyertes AT 
szerződéskötésre a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési 
tanúsítvánnyal köteles igazolni. 20. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának 
napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő nem magyar HUF-ban 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 21. 
Felelős akkreditált közbesz.szaktanácsadó: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681)

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

2019.02.22 10:00

HU

60

2019.02.22 12:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




