
HL/S S239
10/12/2016
435317-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 16

10/12/2016 S239
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 16

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435317-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések
2016/S 239-435317

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: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@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/node/191
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Kassai út 26.I. emelet 14. iroda
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@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:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://kancellaria.unideb.hu/node/191
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés_ Konszolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.
Hivatkozási szám: DEK-426

II.1.2) Fő CPV-kód
33100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés_ Konszolidációs műszerbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére 13
részajánlattételi lehetőséggel 117 db eszköz beszerzése a dokumentációban részletezettek szerint.
I.rész Digitális mobil röntgen berendezés 1 db, Digitális mobil röntgen berendezés 2 detektor mérettel 1 db, C-
íves sebészeti képerősítő 7 db,Digitális mobil röntgen berendezés 4 db,C-íves sebészeti képerősítő berendezés
vaszkuláris és kardiológiai vizsgálatokra 1 db.
II. rész Sterilizáló 2 db.
III. rész 3D Kardiológiai Ultrahang 1 db.
IV. rész Altatógép 5 db.
V. rész Infúziós pumpa 64 db + torony 10 db.
VI. rész Transzport inkubátor (hibrid) 4 db, Inkubátor (nyitott) 10 db.
VII. rész Urológiai endoszkópos rendszer 1 db.
VIII. rész Spectrofotometer 1 db.
IX. rész Orthovoltos röntgen besugárzó 1 db.
X. rész Homokágy 2 db.
XI. rész Szív-tüdő motor 1 db.
XII. rész DSA 1 db.
XIII. rész Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés 1 db.

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:
Digitális mobil röntgen berendezések beszerzése
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33111000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Digitális mobil röntgen berendezés 1 db.
Digitális mobil röntgen berendezés 2 detektor mérettel 1 db.
C-íves sebészeti képerősítő 7 db.
Digitális mobil röntgen berendezés 4 db.
C-íves sebészeti képerősítő berendezés vaszkuláris és kardiológiai vizsgálatokra 1 db.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sterilizáló beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33191100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Sterilizáló beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3D Kardiológiai Ultrahang beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 3D Kardiológiai Ultrahang beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Altatógépek beszerzése
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Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db altatógép beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Infúziós pumpa beszerzése
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33194100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
64 db Infúziós pumpa + 10 db Infúziós pumpa torony beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Inkubátorok beszerzése
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33152000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db Transzport inkubátor (hibrid).
10 db Inkubátor (nyitott).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Urológiai endoszkópos rendszer beszerzése
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33168100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Urológiai endoszkópos rendszer beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Spectrofotometer beszerzése
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Spectrofotometer beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Orthovoltos röntgen besugárzó beszerzése
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33111000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Orthovoltos röntgen besugárzó beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Homokágy beszerzése
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Homokágy beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szív-tüdő motor beszerzése
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Szív-tüdő motor beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DSA – Intervenciós angiográf berendezés beszerzése
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db DSA- Intervenciós angiográf berendezés.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Padlóra szerelt C-ív mélysége min. 90 max. 105 cm (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Asztallap teljes hossza min. 260 cm max. 330 cm (Előny a hosszabb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Anód hőkapacitása min. 2 MHU max. 3,6 MHU (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Csőbúra hőkapacitása min. 2,4 MJ max. 5 MJ (Előny a nagyobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Flat detektor aktív felülete (cm²-ben) min. 900 cm² – max. 1 680 cm² (Előny a
nagyobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) min.73 % max. 81 % (Előny a nagyobb) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont. Értékelés módszere:
Ajánlatkérő az 1-6. szempontok esetében az egyenes arányosítást szolgáló képletet használja.
Pvizsgált=Plegjobb/Alegjobb*Avizsgált.
Ár szempont esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés beszerzése
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ I-II. telep (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zs.
krt. 22.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Mennyezeti csöves digitális röntgenfelvételi berendezés beszerzése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mozgatható csőtartó szerkezet együttes tömege min: 127 kg max. 250 kg ( előny a
könnyebb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: FD detektor súlya min: 3,6 kg max. 4 kg ( előny a könnyebb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A/D konverzió min. 14 bit max. 16 bit (előny a nagyobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Egy feltöltéssel elvégezhető expozíciók száma Min. 120 expozíció max. 189 kép
(előny a több) / Súlyszám: 10
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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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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
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1-10 pont.
Értékelés módszere:
1.; 2. és ár szempont esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min.
3. és 4. szempont esetében AK az egyenes arányosítást szolgáló képletet használja:Pvizsgált=Plegjobb/
Alegjobb*Avizsgált.

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 valamennyi rész esetén: 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 1. § (1) és 3. § (3) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. 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 a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10.§,
12.§,14. §-a szerint kell eljárnia az ajánlattevőnek.
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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az kizáró okok igazolása tekintetében – egyéb dokumentumok
csatolása esetén is – csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és
annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok
benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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 3 évből a megpályázni kívánt részben szereplő termékek
szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat
a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél, a szállítás tárgya, a nettó ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az
ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek 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. h) pontja alapján a megajánlott
áru magyar nyelvű termékleírását, azonban a gyári termékismertető lehet angol nyelvű is.
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:
M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen a
megpályázott részben szereplő termékek szállításából származó nettó:
I. részre vonatkozóan 271 512 000 HUF;
II. részre vonatkozóan 31 430 000 HUF;
III. részre vonatkozóan 36 570 000 HUF;
IV. részre vonatkozóan 30 547 000 HUF;
V. részre vonatkozóan 26 271 000 HUF;
VI. részre vonatkozóan 41 174 000 HUF;
VII. részre vonatkozóan 38 774 000 HUF;
VIII. részre vonatkozóan 6 545 000 HUF;
IX. részre vonatkozóan 75 591 000 HUF;
X. részre vonatkozóan 23 870 000 HUF;
XI. részre vonatkozóan 39 721 000 HUF;
XII. részre vonatkozóan 124 126 000 HUF;
XIII. részre vonatkozóan 35 537 000 HUF értékű referenciával.
M2) ha a leírás alapján a megajánlott termék nem felel meg mindegyik, a műszaki leírásban a megpályázni
kívánt részre vonatkozóan meghatározott követelménynek
A fenti M1;M2 feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.



HL/S S239
10/12/2016
435317-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 14 / 16

10/12/2016 S239
http://ted.europa.eu/TED

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

14 / 16

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
I-XIII.rész: Előleg nincs. A szla kiegyenlítésére HUF-ban,átutalással kerül sor telj. ig.-t követően,a Kbt. 135. §
(1),(5),(6) bek.-ben,a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerzterv.-ben foglalt feltételeknek megfelelően,a
szla kézhezvételétől számított 60 napon belül tekintettel a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §-ra. AK felhívja a figyelmet
a 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására. Késed esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerint késed-i kamat
megfizet-re köteles.Kötbérek:I-XIII. rész:Késed-i kötbér: Mért-e a nettó vételár 1 %/nap;alapja a késed-mel
érintett termék nettó vételára Hibás telj-i kötbér: Mért-e a nettó vételár 10 %-a,alapja a hibásan telj-ett áruk nettó
ellenértéke. Meghiúsulási kötbér: mértéke megrend. meghiúsulása esetén 15 %,alapja a telj. elmaradásával
érintett áru nettó ellenértéke; teljes szerződ. meghiús. esetén 20 %,alapja a szerződés nettó értéke. A részletes
szerződést bizt. mellékkötelezettségeket,fiz. felt. és jótállási felt. a szerződésterv. szab-za.

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 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: 13/01/2017
Helyi idő: 10:30

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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/03/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/01/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:
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Hely: Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26.
I. emelet 14. roda).
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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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 fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció
elektronikus elérésének módja az alábbi: http://kancellaria.unideb.hu/node/191
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentum 14. pontja az
irányadó.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő
alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek
aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az
Ajánlattevő felelőssége.
6) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján érvényes MNB honlapján közzétett
hivatalos devizaárfolyam az irányadó.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
8) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
példányban kell tartalmaznia.
9) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti összes adatot.
10) Ajánlatkérő 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.
11) AK szerződéskötési feltételként előírja az MSZ EN ISO 9001 tanúsítvány vagy azzal egyenértékű,
minőségirányítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által kiállított
igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedés leírásának meglétét
valamint a CE megfelelőség értékelési tanúsítvány vagy azzal egyenértékű, elismert,akkreditált tanúsító
szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat meglétét.
12) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
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14) Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletein.
13) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen beszerzés forrása az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1
sz. pályázat „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra-
átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések
megvalósítására” , melyre Ajánlatkérő támogatási igényt nyújt be. Erre tekintettel jelen eljárást feltételes
közbeszerzési eljárásként indítja figyelemmel a Kbt. 53.§ (5) bekezdésre.
14) 12-13. rész esetében az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány
értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2016
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