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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169145-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Lineáris gyorsítók
2014/S 097-169145

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Címzett: dr. Bodrogi-Borbás Zsuzsanna
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 5251270073749
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512700-77466
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
EU-MED Tender Kft.
Szent László út 174. fsz. 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: eumed@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
EU-MED Tender Kft.
Szent László út 174. fsz. 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: moczar.kriszta@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
EU-MED Tender Kft.
Szent László út 174. fsz. 3.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169145-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: eumed@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy
Oktatás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
EM-628 DE részére sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító beszerzésére irányuló adásvételi szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
NUTS-kód HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
EM-628 DE részére sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító beszerzésére irányuló adásvételi szerződés -
eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás tartása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
31643100

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
— 1 db sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító leszállítása, üzembe helyezése, oktatás tartása.
Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító fő paraméterei:
— legyen alkalmas sztereotaxiás besugárzások végzésére, kisméretű leafek segítségével,
— legyen alkalmas dinamikus IMRT technikák (Rapid Arc, VMAT) kivitelezésére,

mailto:eumed@eumedtender.hu
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— legyen felszerelve képvezérelt (IGRT) technikával: EPID és kV-os CBCT,
— legyen képes FFF (Flattening Filter Free) üzemmódban is működni.
A további műszaki paraméterek a dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII. 23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 562 992 126 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 29 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
— késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru teljes nettó
szerződéses ellenértékére vetítve a késedelem első 15 naptári napja alatt napi 0,1%, az ezt követő késedelem
folyamán napi 0,15% legfeljebb azonban 12%. Ajánlatkérő 2 hetet meghaladó késedelem esetén jogosult a
szerződéstől elállni.
— hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény
bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt az Ajánlatkérőt a teljes nettó szerződéses
ellenértékre vetítve az első 15 naptári nap alatt napi 0,1%, ezt követően napi 0,15% legfeljebb azonban 12%
mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.
— Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
— előleg visszafizetési biztosíték a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 57/A. § (3) bek. és a Kbt.126. § (6) bek. a)
pont alapján, melynek rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
— Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki
átadás-átvétel időpontjától számítva): 24 hónap. A hibaelhárítást írásbeli bejelentéstől számított 4 órán belül
meg kell kezdeni. Távszerviz lehetősége esetén ½ órán belül meg kell kezdeni a hibakeresést. A távszervizhez
a független vonal biztosítása Megrendelő feladata.
— Elvárt üzembiztonság 98%, 2 műszakban történő üzemeltetés mellett. Elvárt üzembiztonság nem
teljesítésének idejére időarányosan kötbér illeti meg a Megrendelőt. A kieső bevétel kompenzációjára 500 000
HUF/nap összeg fizetendő.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A beszerzés a TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0009 projekt
keretében európai uniós támogatásból kerül megvalósításra szállítói finanszírozással. A 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (1) a) pont alapján lehetőség van szállítói előleg igénybevételére. Támogatásintenzitás:
100,000000%. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés alapján történő kifizetés a Kbt. 130.
§ (1),(4) és (6) bek. és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint történik. A kifizetés HUF-ban átutalással történik és a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya
alá esik. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bek. alapján projekttársaság létrehozását.
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) a)-d) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak. Ajánlatkérő kizárja azokat, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 2-8.,10-11. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) foglalt kizáró okok
tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az
ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 10. § szerint járhat el.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2013. évi 141. (29.11.2013.) és KÉ 2012. évi 61.
(1.6.2012.) útmutatójára.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló iratok a felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűek kell, hogy
legyenek.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös
ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) d) pontjára tekintettel a következőket:
P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14. § (1) bek.a) pont alapján valamennyi pénzforgalmi jelzőszámára
vonatkozóan számlavezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál nem régebbi, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak,
az alábbi tartalommal:
— mióta vezetik pénzforgalmi számláját
— a vizsgált időszakban pénzforgalmi számláján előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel (2009.évi.
LXXXV. tv. 2. § 25. pont)
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a vizsgált időszak alatt megszüntetett bankszámlákra
vonatkozóan is be kell nyújtani
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 55. § (6)
bek).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
P1) bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó
időszakban
— 30 napot meghaladó sorba állított tétel fordult elő
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Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni. Közös ajánlattevők közül elegendő, ha
egyikük megfelel.
A Kbt. 55. § (5) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) bek. a)-c) pontjára tekintettel a következőket:
M1) 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. e) pont alapján a megajánlott termék CE megfelelőségi
tanúsítványát.
M2) 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.§(1) a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb lineáris gyorsító szállításainak ismertetését, az
ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 16.§ (1)-
(2) szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, a szállított mennyiség továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
M3) 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) b) pont alapján nyilatkozatot a szerviz háttér ismertetésével
(cím, elérhetőségek), továbbá nyilatkozatot, hogy a bejelentést követő legfeljebb 4 órán belül meg tudja kezdeni
a hiba elhárítását.
M4) 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) d) pont alapján a beszerzendő áru leírását, mintapéldányát,
illetve fényképének bemutatását, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§ (6)
bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1) a megajánlott termékre vonatkozóan nem rendelkezik az eszköz megfelelőségét igazoló gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal és érvényes CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy nem felel meg a rá vonatkozó
európai irányelvekben (93/42/EGK, 98/79/EK) illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített
követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet.)
M2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben
minimum összesen nettó 300 000 000 HUF értékben lineáris gyorsító értékesítésére vonatkozó referenciával.
M3) nem rendelkezik a hibaelhárítást 4 órán belül megkezdeni képes szakszervizzel.
M4) nem rendelkezik a dokumentációban előírt minimum követelményekben meghatározott műszaki
paraméterekkel.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni.
A Kbt. 55. § (5) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 1. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 110
2. 2. részszempont: Műszaki értékelési szempontok. Súlyszám 68
3. 2.1. alszempont: Maximális elektron dózisteljesítmény, 100 MU/perc fölött kap pontot - nem nagy
dózisteljesítmény esetén (MU/perc, előny a nagyobb) max. érték:1000 MU/perc. Súlyszám 8
4. 2.2. alszempont: ≤5 mm vetületű leaf-fel fedett terület 20X20 cmxcm fölött (cmxcm, a nagyobb a jobb, 20X20
cmxcm fölötti értéket kérjük megadni). Súlyszám 15
5. 2.3. alszempont: Leafek maximális effektív mozgási sebessége az izocentrumban, a 2.0 cm/sec sebességnél
nagyobb érték kap pontot (cm/sec, nagyobb a jobb) max. érték:6,5 cm/sec. Súlyszám 14
6. 2.4. alszempont: Diafragmák mozgási sebessége 2.5 cm/sec sebességnél nagyobb érték kap pontot (cm/sec,
a nagyobb a jobb) max. érték: 10 cm/sec. Súlyszám 10
7. 2.5. alszempont: Dinamikus besugárzás alatt a kollimátor forgási sebessége változtatható (igen/nem).
Súlyszám 4
8. 2.6. alszempont: Asztal maximális terhelhetősége, a 40 kg fölötti érték kap pontot 5 mm-nél nem nagyobb
lehajlás esetén (kg, nagyobb a jobb) max. érték: 250 kg. Súlyszám 10
9. 2.7. alszempont: A meglévő Elekta Synergy készülékkel való kompatibilitás (A meglévő Synergy gyorsító
esetleges leállása esetén azonnali, áttervezés nélküli kezelés lehetősége az új készüléken.) (igen/nem).
Súlyszám 7

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EM-628

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.7.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 127 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 100 000 HUF + Áfa, melyet nyertes ajánlattevőnek az
összegezés megküldését követően 5 munkanapos fizetési határidővel átutalással kell teljesíteni az EU-MED
Tender Kft. K&H Bank Rt.-nél vezetett 10404027-01206388-00000000 számú számlájára (IBAN kód: HU 77
1040 4027 0120 6388 0000 0000, Swift(BIC) kód: OKHBHUHB, bank neve: K&H Bank). Közleményben fel kell
tüntetni: „EM-628 tenderdokumentáció”.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.7.2014 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.7.2014 - 11:00
Hely:
EU-MED Tender Kft., 1131 Budapest, Szent László út 174. fsz. 3.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0009

VI.3) További információk
1) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti
szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre az EU-MED Tender Kft. Fax: +36
13020404, e-mail: moczar.kriszta@eumedtender.hu elérhetőségen H-P-ig 10:00-15:00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 09:30-11:00 óra között. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a
következő adatokat: igénylő neve, számlázási címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint email címe.
2) Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egy eredeti példányban papíralapon + 4 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD-n v. DVD-n „.pdf” formátumban rögzítve kell
benyújtani. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók
3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határa: 1 pont felső határa: 10 pont
4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok összehasonlítása az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás módszerével történik.
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap
kevesebbet.
A 2.1-2.4, 2.6 értékelési szempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb (legmagasabb) megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap
kevesebbet.
A 2.5, 2.7 alszempontoknál abszolút módszerrel történik az értékelés. Ahol igen/nem válasz adható, az igen
válasz a maximális, a nem válasz a minimális pontszámot kapja.
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.

mailto:moczar.kriszta@eumedtender.hu
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5) A felhívás III.2.2) és III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1,M1,M2,M3.,M4.
6) Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő teljességi nyilatkozatát a pénzforgalmi számlái tekintetében,
megjelölve a számlavezető pénzintézetet és a pénzforgalmi jelzőszámot.
7) Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 10:00-15:00 óráig adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 09:30-11:00 óra között.
8) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011. (XII.
23.) kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni.
9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő, illetve a nevesített 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.
10) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A magyar nyelvű
termékleíráson felül csatolt gyári termékismertető lehet angol nyelvű is. A fordítás helyessége az Ajánlattevő
felelőssége. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át, a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
12) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság alapításának lehetőségét.
13) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont, az 55. § (5)-(6) bek. szerinti információkat. Az
ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a dokumentációban részletezettek szerint a szerzői és iparjogvédelmi követelésekkel szembeni helytállásra
vonatkozó nyilatkozatot.
14) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek. A
nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
16) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a
Kbt.25.§ szerint.
17) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban kérjük benyújtani azzal, hogy a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példánya
nyújtandó be.
18.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
19.) A Szállító a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a környezetközpontú követelményeket (ISO
14001).
20.) A lineáris gyorsító leszállításának és üzembe helyezésének határideje szerződéskötéstől számított max. 5
hónap. Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva maximum 4 hónap, üzembe helyezés időtartama a
szállítást követően maximum 1 hónap.
21.) Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel kéri megadni a 24 hónap jótállási időszakot követő, teljes körű (full service
alkatrészellátással) karbantartás éves nettó díját. A karbantartás keretében elvégzendő feladatok részletes
leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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22.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai irányadóak.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
16.5.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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