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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107295-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések
2019/S 047-107295

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 5251270073055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.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/EKR000147972019/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/EKR000147972019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-768 128 szeletes CT berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000147972019

II.1.2) Fő CPV-kód
33100000

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147972019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147972019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000147972019/reszletek
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db 128 szeletes CT berendezés beszerzése

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)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 128 szeletes CT berendezés beszerzése
Gantry
Páciens vizsgáló asztal
Generátor és röntgencső
Detektor rendszer
Képminőség: kis és nagy kontrasztú felbontás
Rekonstrukciós paraméterek
Dinamikus nagytérfogatú scan módok
Spektrális képalkotás
Post processing a főkonzolon
Kommunikáció
Szoftver csomagok a munkaállomáson
Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést és az eszköz származási helyét
is.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma
(650-850 db/sor) Előny a nagyobb / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A legnagyobb használható teljes z-irányú kollimáció az izocenterben mérve (38-40
mm) Előny a nagyobb / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Maximális X-Y(axiális)síkbeli térfelbontás,50cm scan FOV,64 detektorról származó
axiális módú mérés, fémrács nélküli teljes detektor felületi hatásfok,MTF 10 % mellett(12-16 vonalpár/cm)Előny
a nagyobb / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Maximális X-Y(axiális)síkbeli térfelbontás,50cm scan FOV,64 detektorról származó
axiális módú mérés,fémrács nélküli teljes detektor felületi hatásfok, MTF 50 % mellett (8-12 vonalpár/cm)Előny
a nagyobb / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó páciens dózis (5-10 mGy) Előny a
kisebb / Súlyszám: 8
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Minőségi kritérium - Név: Temporális regisztráció: axiális üzemmódban, bármely (a FOV-ba eső) voxel azonos
irányú projekcióval történő leképezése között eltelt idő (30-200 msec) Előny a kisebb / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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 beszerzés tárgya 1 db készülék, mely nem osztható részekre.

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:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) a) és b)
alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, 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.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a
Kbt. II. része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. §
(2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem
Vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor
is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában előírt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
AK elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja AT
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Figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel AK az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban a kizáró
okok igazolása tekintetében - egyéb dokumentumok csatolása esetén is - csakis az EEKD-t veszi figyelembe,
és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása
Tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására. Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire
és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (2) bekezdésére. A nem Magyarországon letelepedett AT esetén
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó adatokat az AT székhelye
szerinti ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően csatolni a megnevezett
szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. Amennyiben az illetékes bíróság/ hatóság
nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az nem terjed ki a
Hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy AT jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolni. A
321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT e nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is köteles csatolni Közös Ajánlattétel esetén a közös AT mindegyikének külön-külön
kell igazolnia a kizáró okok hatálya alatt nem állását. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1-16. §-okra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X.30) Korm. Rendelet 21.
§ (1) bek. A) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont)
visszafelé számított megelőző három évből a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak ismertetését, az
ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-
(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),a szerződést kötő másik fél,
a szállítás tárgya, szállítás mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
M.2.) Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján igazolja a
16/2012.(II.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bek-re tekintettel a megajánlott orvostechnikai eszköz megfelelőségét
az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozat és CE megfelelőség
értékelési tanúsítvány benyújtásával vagy ezzel egyenértékű dokumentummal. Az ajánlattevő az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és CE
megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy ezzel egyenértékű dokumentumot.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezetkapacitására 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 ajánlattevő ha
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen
1 db CT berendezés szállításából származó referenciával
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1A) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe.
A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő
a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.) nem rendelkezik a megajánlott orvostechnikai eszköz megfelelőségét igazoló gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű
nyilatkozatát,eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet.A szla kiegyenlítésére
átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§(1),(6) bek-eiben, az
1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv.(Ptk.) 6:130.§(1)-(2) bek-ben, valamint a
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési
határidővel. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér:mértéke 1,5 %/nap, alapja a késedelemmel
érintett áru nettó ellenértéke, max.19 egybefüggő napig kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 25 %,alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó ellenértéke.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
szóló 241/2018. (XII. 13.) Korm. rendeletben biztosított ösztönző támogatás terhére kívánjuk megvásárolni
az eszközöket. Amennyiben a közbeszerzés elhúzódik az államháztartási törvény végrehajtási rendeletében
(368/2011.(XII. 31.) foglaltak alapján a pénzmaradvány felhasználást az irányító szerv jóváhagyása nélkül nem
tudjuk felhasználni

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: 20/03/2019
Helyi idő: 10:00
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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: 20/03/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
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: nem

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

VI.3) További információk:
1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt
követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és
elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó
szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben 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.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
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12) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy a nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
e)pontját.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen indítja meg az eljárást.
14) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját
tartalmazó fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását valamint a kiadott műszaki leírást
Ajánlattevő által kitöltve, cégszerűen aláírva.
15) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg
16) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb
Ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az
értékelés során adható
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában;
Arányosítás módszere kerül alkalmazásra az 1-6. min. szempont esetében.
17) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

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:
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 u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
04/03/2019
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