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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274581-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mechanoterápiás eszközök
2014/S 153-274581

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.
Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési
Főosztály
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese ov.
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-74284
E-mail: balogh.gergely@med.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: info@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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274581-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:balogh.gergely@med.unideb.hu
www.unideb.hu
mailto:info@eumedtender.hu
mailto:moczar.kriszta@eumedtender.hu
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EU-MED Tender Kft.
Szent László út 174. fsz. 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: info@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-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

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
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000, 33124100, 33196200, 33155000, 37441100, 37520000, 37524900, 33158210, 33193120,
33192150, 38434520, 33141624, 42923200, 33120000, 33194120, 33111400, 37441900, 37442400, 37441300,
37441400, 33192000, 33193200, 33141710, 33141720, 22110000, 39221000, 44410000

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: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

mailto:info@eumedtender.hu
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II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Jel Megnevezés
1. rész
OM-01 Goniométer és izomerő mérő készülék 1 db.
OB-30 Járássegítő eszköz 1 db.
OM-45 Ujjmozgató szett 1 db.
2. rész
OM-18 Térdmozgató, programozható 2 db.
OM-27 Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 1 db.
OM-30 Aktív - passzív kar és lábmozgató, gyermek 1 db.
3. rész
OM-09 Vállmozgató, programozható 2 db.
OM-29 Gyerek állítógép 1 db.
OM-32 Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 2 db.
OM-33 Futópad 1 db.
OM-42 Pszihológiai tesztek gyermekek számára 1 db.
4. rész
OM-04 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 1 db.
5. rész
OB-21 Kerekesszék, aktív 1 db.
OB-22 Kerekesszék, felnőtt 7 db.
6. rész
OM-05 Antidecubitus matrac kompresszorral 8 db.
OM-15 Antidecubitus párna 2 db.
OM-28 Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 1 db.
7. rész
OM-11 Vérgázanalizátor 1 db.
8. rész
OM-13 Hólyagtelítettség mérő 1 db.
9. rész
OB-20 Gyógyszerosztó kocsi 1 db.
10. rész
OM-06 Ülőmérleg 1 db.
OM-17 Cryoterápiás szett 1 db.
OM-48 Porlasztókészülék 1 db.
OB-25 Rögzítő heveder 4 db.
OB-26 Paraván 2 db.
OB-27 Infúziós állvány 5 db.
OB-31 Röntgenfilm néző 3 db.
OB-38 Kapaszkodók ágyhoz 20 db.
OB-39 Oldalrács 2 db.
11. rész



HL/S S153
12/08/2014
274581-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/20

12/08/2014 S153
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/20

OM-31 Lovasterápiás készülék gyermek 1 db.
12. rész
OM-07 Betegemelő 1 db.
OB-08 Fürdető ágy 1 db.
OB-09 Beteg fürdető kocsi 1 db.
OB-10 Beteg fürdető szék 1 db.
13. rész
OB-13 Multifunkciós kezelőágy 1 db.
OB-15 Felállító ágy 1 db.
OB-16 Masszázs ágy 1 db.
OB-17 Masszírozó ágy 2 db.
OB-18 Bobath ágy 1 db.
14. rész
OM-08 Kerekesszék felállító 1 db.
OM-38 Extenziós eszköz (függesztőrács) 3 db.
OB-23 Gyermekkocsi 3 db.
OB-24 Multifunkciós ültető egység 1 db.
OB-28 Guruló keret 1 db.
OB-29 Guruló keret, gyermek 1 db.
OB-32 Szoba WC 3 db.
OB-33 Csúsztató korong 4 db.
OB-34 Csúszólap, átültetéshez 2 db.
OB-35 Mankó 2 db.
OB-36 Járókeret 2 db.
OB-37 Bot 4 db.
15. rész
OM-40 Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus 2 db.
16. rész
OM-41 Pszihológiai és logopédiai tesztek 1 db.
17. rész
OM-43 Ergoterápiás eszközök 1 db.
18. rész
OM-34 Ellptikus tréner 1 db.
OM-35 Erőgép 1 db.
OM-36 Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez 1 db.
OM-37 Evezőpad 1 db.
OM-39 Therapy Master 1 db.
Becsült érték áfa nélkül: 50 954 301 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
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
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Rész száma: 1
Elnevezés: Szállítási szerződés 1
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33124100, 33196200, 33155000

3) Mennyiség
OM-01 Goniométer és izomerő mérő készülék 1 db.
OB-30 Járássegítő eszköz 1 db.
OM-45 Ujjmozgató szett 1 db.
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: 11 120 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Szállítási szerződés 2.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000

3) Mennyiség
OM-18 Térdmozgató, programozható 2 db.
OM-27 Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 1 db.
OM-30 Aktív - passzív kar és lábmozgató, gyermek 1 db.
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: 4 590 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Szállítási szerződés 3.
1) Rövid meghatározás
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EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33154000, 33196200, 33155000, 37441100, 37520000, 37524900

3) Mennyiség
OM-09 Vállmozgató, programozható 2 db.
OM-29 Gyerek állítógép 1 db.
OM-32 Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 2 db.
OM-33 Futópad 1 db.
OM-42 Pszichológiai tesztek gyermekek számára 1 db.
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: 7 377 600 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: Szállítási szerződés 4
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210

3) Mennyiség
OM-04 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 1 db.
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: 1 680 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 5
Elnevezés: Szállítási szerződés 5
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejleszt.éséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33193120
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3) Mennyiség
OB-21 Kerekesszék, aktív 1 db.
OB-22 Kerekesszék, felnőtt 7 db.
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: 1 384 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 6
Elnevezés: Szállítási szerződés 6
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33192150

3) Mennyiség
OM-05 Antidecubitus matrac kompresszorral 8 db.
OM-15 Antidecubitus párna 2 db.
OM-28 Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 1 db.
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: 6 520 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 7
Elnevezés: Szállítási szerződés 7
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38434520

3) Mennyiség
OM-11 Vérgázanalizátor 1 db.
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: 800 000 HUF
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 8
Elnevezés: Szállítási szerződés 8
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33124100

3) Mennyiség
OM-13 Hólyagtelítettség mérő 1 db.
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: 80 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 9
Elnevezés: Szállítási szerződés 9.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141624

3) Mennyiség
OB-20 Gyógyszerosztó kocsi 1 db.
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: 184 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 10
Elnevezés: Szállítási szerződés 10
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42923200, 33124100, 33141624, 33120000, 33196200, 33194120

3) Mennyiség
OM-06 Ülőmérleg 1 db.
OM-17 Cryoterápiás szett 1 db.
OM-48 Porlasztókészülék 1 db.
OB-25 Rögzítő heveder 4 db.
OB-26 Paraván 2 db.
OB-27 Infúziós állvány 5 db.
OB-31 Röntgenfilm néző 3 db.
OB-38 Kapaszkodók ágyhoz 20 db.
OB-39 Oldalrács 2 db.
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: 1 948 701 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 11
Elnevezés: Szállítási szerződés 11.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33155000

3) Mennyiség
OM-31 Lovasterápiás készülék gyermek 1 db.
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: 400 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 12
Elnevezés: Szállítási szerződés 12
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)



HL/S S153
12/08/2014
274581-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10/20

12/08/2014 S153
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/20

33196200

3) Mennyiség
OM-07 Betegemelő 1 db.
OB-08 Fürdető ágy 1 db.
OB-09 Beteg fürdető kocsi 1 db.
OB-10 Beteg fürdető szék 1 db.
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: 1 944 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 13
Elnevezés: Szállítási szerződés 13.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33192000

3) Mennyiség
OB-13 Multifunkciós kezelőágy 1 db.
OB-15 Felállító ágy 1 db.
OB-16 Masszázs ágy 1 db.
OB-17 Masszírozó ágy 2 db.
OB-18 Bobath ágy 1 db.
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: 2 632 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 14
Elnevezés: Szállítási szerződés 14
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33193200, 33120000, 33196200, 33141710, 33141720

3) Mennyiség
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OM-08 Kerekesszék felállító 1 db.
OM-38 Extenziós eszköz (függesztőrács) 3 db.
OB-23 Gyermekkocsi 3 db.
OB-24 Multifunkciós ültető egység 1 db.
OB-28 Guruló keret 1 db.
OB-29 Guruló keret, gyermek 1 db.
OB-32 Szoba WC 3 db.
OB-33 Csúsztató korong 4 db.
OB-34 Csúszólap, átültetéshez 2 db.
OB-35 Mankó 2 db.
OB-36 Járókeret 2 db.
OB-37 Bot 4 db.
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: 5 334 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 15
Elnevezés: Szállítási szerződés 15.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
37520000, 37524900, 22110000

3) Mennyiség
OM-40 Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus 2 db.
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: 1 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 16
Elnevezés: Szállítási szerződés 16.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
37520000, 37524900
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3) Mennyiség
OM-41 Pszihológiai és logopédiai tesztek 1 db.
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: 1 200 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 17
Elnevezés: Szállítási szerződés 17.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33155000, 39221000, 44410000

3) Mennyiség
OM-43 Ergoterápiás eszközök 1 db
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: 1 400 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 18
Elnevezés: Szállítási szerződés 18.
1) Rövid meghatározás

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban
pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez
gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
37441900, 37442400, 37441300, 37441400, 33120000

3) Mennyiség
OM-34 Ellptikus tréner 1 db.
OM-35 Erőgép 1 db.
OM-36 Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez 1 db.
OM-37 Evezőpad 1 db.
OM-39 Therapy Master 1 db.
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.
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Becsült érték áfa nélkül: 1 360 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

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 az adásvételi szerződés ellenértékének 1 %-a/naptári nap
(maximum 20 %), amely mindegyik rész esetében önállóan a meghatározott részteljesítési határidőre
értendő.
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 az adásvételi szerződés
ellenértékének 1 %-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20 %-a szerinti hibás
teljesítési kötbér illeti meg.
Ajánlattevő 14 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és az
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni.
Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki
átadás-átvétel időpontjától számítva): valamennyi rész esetén az ajánlattevő megajánlásának megfelelő
időtartam, de minimum 12 hónap, maximum összesen 60 hónap, melyet Ajánlatkérő értékelési szempontként
értékel (2. részszempont)
— A 1.-7., 10. 12-18. részek esetén:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő jogosult – támogatási szerződés
terhére – maximum 30 % előleg igénylésére. Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából
kerül levonásra.
A szállítói finanszírozásra tekintettel a 4/2011. (I. 28) Korm. Rendelet 57/A. § (1) a) pont alapján történő szállítói
előleg igénybevétele esetén Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) javára
szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése (b) pontja szerinti biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték
összege a Kormányrendelet 57. §(3) alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható
összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű.
Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevő – cégjegyzésre
jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása,
valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.
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 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból
valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
— A 8–9., 11. részek esetén:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés alapján történő kifizetés Kbt. 130. § (1),(4) és (6)
bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a 4/2011(I.28) Korm. Rendelet 55–66. § szerint az igazolt teljesítést
követően kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül átutalással történik és a 2003. évi XCII. tv. (Art.)
36/A. § hatálya alá esik. A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik.
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— A 1–7., 10. 12–18. részek esetén:
A támogatás kifizetése szállítói finanszírozással történik. Ezen részek esetén a 4/2011. (I. 28) Korm. Rendelet
57/A. § (1) a) pont alapján maximum 30 % erejéig lehetőség van szállítói előleg igénybevételére. Az előleg
elszámolása a 4/2011. (I. 28) Korm. Rendelet 57/A. § (6) bek-re tekintettel az alábbiak alapján történik: Az
előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra.
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)–(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nincs lehetőség a Kbt.27.§ szerinti szervezet létrehozására.

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 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.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23) Kormány rendelet 2–11. § szerint a felhívás feladását
követően keletkezett iratokkal 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 2014/57 (05.16) útmutatójára.
Az ajánlati felhívás feladását követően kiállított,a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a
közbeszerzési eljárás kapcsán kell benyújtani.

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:
Valamennyi rész tekintetében:
P1) a 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 14. § (1) bek. a)pont és (5) bek. alapján valamennyi pénzforgalmi
jelzőszámára vonatkozóan pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál
nem régebbi, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra 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,
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— a vizsgált időszakban pénzforgalmi számláján előfordult-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel (2009. évi.
LXXXV. tv.2. § 25. pont).
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
Valamennyi rész tekintetében:
P1) bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó
időszakban
— 30 napot meghaladó sorban álló tétel fordult elő
A követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni (elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az
egyik felel meg).
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:
Valamennyi rész tekintetében:
M1) 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 15. §(1 ) bek. e) alapján gyártótól származó CE nyilatkozatot vagy
ezekkel egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megajánlott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak;
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, ha:
M1) a megajánlott termékre nem rendelkezik gyártótól származó CE nyilatkozattal vagy ezekkel egyenértékű,
tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal
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

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
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IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 1. Nettó ajánlati összár (HUF). Súlyszám 100
2. 2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett, összesen maximum 60 hónap (12+..hó). Súlyszám 5
3. Műszaki szempontok
4. 2. rész
5. OM-18 Térdmozgató, programozható:
6. 3. Páciens specifikus adat kezelés chip kártyákkal (igen/nem). Súlyszám 15
7. 4. Programozhatóság számítógépről (igen/nem). Súlyszám 5
8. 3. rész
9. OM-09 Vállmozgató, programozható:
10. 3. Páciens specifikus adat kezelés chip kártyákkal (igen/nem). Súlyszám 15
11. OM-29 Gyerek állítógép:
12. 4. A berendezés tárolás esetére szétszedhető (igen/nem). Súlyszám 5
13. 7. rész
14. OM-11 Vérgázanalizátor:
15. 3. A vérminta mennyisége teljes panel mérés esetén, max. 100 µL (µL) (kisebb a jobb). Súlyszám 5
16. 4. Az akkumulátor a készülékbe beéített (igen/nem). Súlyszám 5
17. 5. A készülék internetes hálózaton keresztül (táv)szervizelhető szolgáltatással rendelkezik(igen/nem).
Súlyszám 5
18. 10. rész
19. OM-48 Porlasztókészülék:
20. 3. Készülék súlya, Max. 1,5 kg (igen-nem). Súlyszám 5

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-642

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 192-330968 3.10.2013

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.9.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 119 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára:
1. rész: 25 000 HUF + Áfa,
2. rész: 10 000 HUF + Áfa,
3. rész: 18 000 HUF + Áfa,
4. rész: 4 000 HUF + Áfa,
5. rész: 3 500 HUF + Áfa,
6. rész: 15 000 HUF + Áfa,
7. rész: 2 000 HUF + Áfa,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330968-2013:TEXT:HU:HTML
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8. rész: 1 000 HUF + Áfa,
9. rész: 1 000 HUF + Áfa,
10. rész: 5 000 HUF + Áfa,
11. rész: 1 000 HUF + Áfa,
12. rész: 5 000 HUF + Áfa,
13. rész: 6 000 HUF + Áfa,
14. rész: 10 000 HUF + Áfa,
15. rész: 2 500 HUF + Áfa,
16. rész: 3 000 HUF + Áfa,
17. rész: 3 500 HUF + Áfa,
18. rész: 3 500 HUF + Áfa,
melyet a nyertes ajánlattevőknek az összegezés megküldését követő 8 napon belül átutalással kell teljesítenie
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-642 tenderdokumentáció”. A dokumentáció vételár átutalásának elmaradása
a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.9.2014 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

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: 30.9.2014 - 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: ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001„Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése az Észak-Alföldi Régiókban”.
A támogatási igény elbírálása megtörtént, a támogatási szerződés aláírásra került.

VI.3) További információk
1) A dokumentációt ajánlattevőnek v. az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni (elektronikus úton
elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldése
igényelhető az EU-MED Tender Kft. Fax: +36 13020404, e-mail: moczar.kriszta@eumedtender.hu
elérhetőségen, illetve megkérhető az 50. § (3) szerint H-P-ig 09:30–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő

mailto:moczar.kriszta@eumedtender.hu
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lejárta napján 09:30–11:00 óra között. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő adatokat:
dokumentációt igénylő neve, számlázási címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint email címe.
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által az
ajánlati felhívás IV.3.3) pontban meghatározott feltételek szerint megfizetni.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat
1 db eredeti példányban papíralapon + 4 db jelszó nélkül olvasható, „PDF” formátumban rögzített elektronikus
példányban CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a
papíralapú eredetivel mindenben megegyezik.
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 KÉ 2012. évi 61.
szám; 1.6.2012. számú útmutatója szerint a relatív értékelés módszerei közül: 1. arányosítás; 1.ba Fordított
arányosítás, 1.bb egyenes arányosítás módszerei kerülnek alkalmazásra, továbbá a 2. a sorba rendezés
fejezetből B. az abszolút értékelési módszer szerint kerülnek értékelésre az ajánlatok. Az ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok összehasonlítása valamennyi részben az 1. és a 7. rész 3. értékelési szempont esetén fordított
arányosítás módszerével történik. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a 10 pontot, a többi
ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet. A vérminta mennyisége teljes panel mérés esetén, a 100 µL-nél
magasabb (kedvezőtlenebb) megajánlás érvénytelen (kisebb a jobb). Ezen ajánlati elem legkedvezőbb szintje
70 µL, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja Ajánlatkérő.
Valamennyi rész tekintetében a 2. értékelési szempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet.
Az összesen 60 hónap jótállási idő feletti megajánlások is csak maximális pontszámmal kerülnek értékelésre,
valamint ajánlatkérő irreális ajánlati elemre tekintettel a Kbt.70.§(1) bek. alapján indoklás megadására szólítja
fel az érintett ajánlattevőt.
A 2. rész 3. és 4. műszaki értékelési szempont, a 3. rész 3. és 4. műszaki értékelési szempont, a 7. rész 4. és 5.
műszaki értékelési szempont, valamint a 10. rész 3. műszaki értékelési szempont esetén abszolút módszerrel
kerülnek értékelésre a megajánlások, igen = 10, nem =1.
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
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,
6) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók.
7) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 09:30–15:00 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 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.
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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 fordítás helyessége
az Ajánlattevő felelőssége.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján érvényes, az árbevétel esetén az
üzleti év mérlegforduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam
alapján.
12) 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.
13) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem vesz igénybe kapacitás rendelkezésre bocsátó
gazdasági szereplőt, úgy a 8. sz. nyilatkozatot nem kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatba vagy a hiánypótlás
során nem kerül benyújtásra idegen nyelven keletkezett irat, úgy a 15. sz. nyilatkozatot a felelős fordításról nem
kell benyújtani.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 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 dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon,
eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
18.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő, azonban előleg-visszafizetési biztosíték előírásra
került a szállítói finanszírozással érintett részekre tekintettel (III.1.1. pont szerint).
19.) A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
ill. szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
20) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
7.8.2014
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