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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324904-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2015/S 179-324904

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, Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028
Debrecen, Kassai út 26., Kancellária I. épület I. emelet 13. iroda)
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese osztályvezető
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512730
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
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:
DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324904-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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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
Adásvételi szerződés orvosi gép-műszerek beszerzésére II. a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében
(DEK-266/2015.).

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000, 33124120, 33112200, 33111000, 33172100, 33182300, 33195000, 33121100, 33150000, 33162000,
33169000, 33162200

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

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
1.rész: UH-készülékek
1. 1 db gyermekvizsgálatra alkalmas UH-készülék
2. 1 db nagyteljesítményű UH készülék – kardiológia
3. 1 db nagyteljesítményű UH készülék – gyermekintenzív
2. rész: Digitális röntgen berendezés
4. 1 db digitális röntgen berendezés
3. rész: Altató berendezések
5. 1 db MR kompatibilis altatógép és monitor
6. 1 db altató berendezés betegőrző monitorral
4. rész: Szív-tüdő motor
7. 1 db szív-tüdő motor
5. rész: Szívfrekvencia variabilis monitor
8. 10 db szívfrekvencia variabilis monitor
6. rész: EEG berendezés
9. 5 db amplitudó integrált EEG berendezés
7. LDR prostata seed berendezés UH vezérléssel
10. 1 db LDR prostataseed berendezés UH vezérléssel
8. rész: Sugárterápiás célú asztalmozgató és asztallap
11. 1 db asztalmozgató
12. 1 db asztallap
9. rész: UH-s sebészeti vágógép
13. 1 db UH-s sebészeti vágógép
10. rész: Craniotóm kéziműszerekkel
14. 1 db cranitóm + 6 db kéziműszer (koponyatálca, gerinctálca, mikroműszer tálca)
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11. rész: Laparoszkópos torony
15. 1 db laparoszkópos torony I.
16. 1 db laparoszkópos torony II.
17. 1 db laparoszkópos torony III.
Megjegyzés: az egyes részeken belül a tételek számozása a műszaki specifikációnak megfelelő számozást
követi.
A nyertes ajánlattevőnek feladata az eszköz leszállítása, a helyszínen történő beszerelése, üzembe helyezése,
a kezelő személyzet oktatása is, a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá, hogy a jótállás időtartama alatt kiszállási díjat, munkadíjat, fő alkatrészek
díját illetve a szoftverfrissítéseket további díjazás nélkül látja el.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormány rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű termékeket.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatban kell igazolnia.

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: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: UH-készülékek
1) Rövid meghatározás

1. rész: UH-készülékek.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000, 33124120, 33112200

3) Mennyiség
1. 1 db gyermekvizsgálatra alkalmas UH-készülék
2. 1 db nagyteljesítményű UH készülék – kardiológia
3. 1 db nagyteljesítményű UH készülék – gyermekintenzív
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 2
Elnevezés: Digitális röntgen berendezés
1) Rövid meghatározás

2. rész: Digitális röntgen berendezés.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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33111000

3) Mennyiség
4. 1 db digitális röntgen berendezés
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 3
Elnevezés: Altató berendezések
1) Rövid meghatározás

3. rész: Altató berendezések.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33172100

3) Mennyiség
5. 1 db MR kompatibilis altatógép és monitor
6. 1 db altató berendezés betegőrző monitorral
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 4
Elnevezés: Szív-tüdő motor
1) Rövid meghatározás

4. rész: Szív-tüdő motor.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33182300

3) Mennyiség
7. 1 db szív-tüdő motor
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 5
Elnevezés: Szívfrekvencia variabilis monitor



HL/S S179
16/09/2015
324904-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5/16

16/09/2015 S179
http://ted.europa.eu/TED

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

5/16

1) Rövid meghatározás
5. rész: Szívfrekvencia variabilis monitor.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33195000

3) Mennyiség
8. 10 db szívfrekvencia variabilis monitor
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 6
Elnevezés: EEG berendezés
1) Rövid meghatározás

6. rész: EEG berendezés.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33121100

3) Mennyiség
9. 5 db amplitudó integrált EEG berendezés
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 7
Elnevezés: LDR Prostataseed berendezés UH vezérléssel
1) Rövid meghatározás

7. rész: LDR prostata seed berendezés UH vezérléssel.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33150000

3) Mennyiség
10. 1 db LDR prostata seed berendezés UH vezérléssel
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.
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Rész száma: 8
Elnevezés: Sugárterápiás célú asztalmozgató és asztallap
1) Rövid meghatározás

8. rész: Sugárterápiás célú asztalmozgató és asztallap.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33150000

3) Mennyiség
11. 1 db asztalmozgató
12. 1 db asztallap
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 9
Elnevezés: UH-s sebészeti vágógép
1) Rövid meghatározás

9. rész: UH-s sebészeti vágógép.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33162000

3) Mennyiség
13. 1 db UH-s sebészeti vágógép
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 10
Elnevezés: Craniotóm kéziműszerekkel
1) Rövid meghatározás

10. rész: Craniotóm kéziműszerekkel.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33169000

3) Mennyiség
14. 1 db cranitóm + 6 db kéziműszer (koponyatálca, gerinctálca, mikroműszer tálca)
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
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napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 11
Elnevezés: Laparoszkópos torony
1) Rövid meghatározás

11. rész: Laparoszkópos torony.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33000000, 33162200

3) Mennyiség
15. 1 db laparoszkópos torony I.
16. 1 db laparoszkópos torony II.
17. 1 db laparoszkópos torony III.
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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő mindegyik rész esetén a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket írja elő:
1., Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1 %-a/
naptári nap, de maximum 20 %. Nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére,
amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A
késedelmi kötbér alkalmazása valamennyi rész esetén releváns. Ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme (a
kötbérmaximum elérése) súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől
szerződésszegésre hivatkozva elállni, és a meghiúsulási kötbért követelni,valamint az Ajánlattevőtől a kára
megtérítését követelni.
2., Hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását igényli, az igény bejelentésétől
az Áru kijavításáig terjedő idő alatt az Ajánlatkérőt az érintett áru értékének 1 %-a /naptári nap mértékű, de
legfeljebb az érintett áru értékének 20 %-a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Nyertes ajánlattevő abban
az esetben köteles hibás teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért felelős,
tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A hibás teljesítési kötbér alkalmazása valamennyi rész esetén
releváns. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől szerződésszegésre hivatkozva elállni, valamint az Ajánlattevőtől a kára
megtérítését követelni.
3., Abban az esetben, ha az ajánlatkérő a szerződést olyan okból nem megy teljesedésbe, amelyért a nyertes
ajánlattevő felelős, meghiúsulási kötbérre jogosult. Mértéke: a meghiúsulással érintett termékek nettó ajánlati
árának 20 %-a, amelyet a nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő felszólításától számított 15 napon belül
átutalással megfizetni. A meghiúsulási kötbér alkalmazása valamennyi rész esetén releváns.
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4., Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki
átadás-átvétel időpontjától számítva): valamennyi rész esetén a jótállási jegyen meghatározott, de minimum 12
hónap.
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 és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. Minden rész esetén 1 db számla
nyújtható be. A számla kifizetése utófinanszírozással történik mindegyik rész esetén.
A beszerzés az Ajánlatkérő által a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz., „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c.
pályázati forrása terhére valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
A szerződés alapján történő kifizetés a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint történik. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.
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. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

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 felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 75. § (1) bekezdés
b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §, 4. § a)-g), 5-8. § és 10-11. § szerint a
felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű 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) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-
ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (2014. május 16., 2014. évi 57. lapszám)”, valamint
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
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Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2012. június 1., 2012. évi 61.
lapszám)”.

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) bekezdés b) pont alapján saját vagy jogelődje az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának mérlegét, eredménykimutatását és könyvvizsgálói jelentését (amennyiben arra
kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az
ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó mérleg szerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben ajánlattevő csatolja a működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi eszközök és/vagy diagnosztikai eszközök) szállításából és/
vagy adásvételéből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a rendelet 14. § (1) b) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatké rő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ebben az esetben
az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(5) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamennyi rész
tekintetében ha:
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti év mérleg szerinti eredménye
egy alkalomnál többször negatív.
A követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi eszközök és/vagy diagnosztikai eszközök
szállításából és/vagy adásvételéből származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
az
1. rész: 34 000 000 HUF
2. rész: 34 000 000 HUF
3. rész: 13 000 000 HUF
4. rész: 25 000 000 HUF
5. rész: 10 000 000 HUF
6. rész: 10 000 000 HUF
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7. rész: 39 000 000 HUF
8. rész: 33 000 000 HUF
9. rész: 10 000 000 HUF
10. rész: 40 000 000 HUF
11. rész: 23 000 000 HUF
értéket.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján kell eljárni (elegendő, ha a közös ajánlattevők
közül az egyik felel meg).
A Kbt. 55. § (5) bekezdése 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) bekezdés a)-c) pontjára tekintettel a következőket
valamennyi rész tekintetében:
M1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) alapján gyártótól származó CE nyilatkozatot
vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,
amely tanúsítja, hogy a megajánlott eszköz megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Amennyiben az eszköz nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy az eszköz forgalomba
hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni.
Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik
lehetővé. Ebben az esetben kérjük benyújtani Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos.
M2.) A 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző hat évből a közbeszerzés
tárgya szerinti eszközök szállításából és/vagy adásvételéből származó referenciáinak ismertetését, az
ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve referencia nyilatkozatokat a Kormányrendelet
16. § (1)-(2) bekezdés szerint (minimális tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1.) a megajánlott eszköz nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet
szerinti, bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó gyártói
CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, vagy amennyiben az eszköz nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM
rendelet hatálya alá, az eszköz forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítvánnyal, kivéve, ha az EK
irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé.
Az M1.) alkalmassági feltétel valamennyi részre vonatkozik.
M2.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben
összesen legalább az alábbi tárgyú és összegű referenciával:
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1. rész esetén: összesen minimum nettó 40 000 000 HUF értékben UH-készülékek adásvételéről szóló
referenciával.
2. rész esetén: összesen minimum nettó 42 000 000 HUF értékben röntgen berendezések adásvételéről szóló
referenciával.
3. rész esetén: összesen minimum nettó 16 000 000 HUF értékben aneszteziológiai berendezések
adásvételéről szóló referenciával.
4. rész esetén: összesen minimum nettó 30 000 000 HUF értékben szív-tüdő motor adásvételéről szóló
referenciával.
5. rész esetén: összesen minimum nettó 12 000 000 HUF értékben szívfrekvencia variabilis monitor
adásvételéről szóló referenciával.
6. rész esetén: összesen minimum nettó 12 000 000 HUF értékben EEG berendezés(ek) adásvételéről szóló
referenciával.
7. rész esetén: összesen minimum nettó 45 000 000 HUF értékben prostata seed berendezés eszközök
adásvételéről szóló referenciával.
8. rész esetén: összesen minimum nettó 40 000 000 HUF értékben sugárterápiás eszközök adásvételéről szóló
referenciával.
9. rész esetén: összesen minimum nettó 12 000 000 HUF értékben sebészeti vágógép(ek) adásvételéről szóló
referenciával.
10. rész esetén: összesen minimum nettó 48 000 000 HUF értékben cranotom berendezés adásvételéről szóló
referenciával.
11. rész esetén: összesen minimum nettó 28 000 000 HUF értékben laparoszkópos torony adásvételéről szóló
referenciával.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen feladatok elvégzésében vett részt. Ajánlatkérő az alkalmasság
megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. Az M2) pont szerinti alkalmassági követelménynek
való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal,
az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített szállításokat veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján kell eljárni (elegendő, ha a közös ajánlattevők
közül az egyik felel meg).
A Kbt. 55. § (5) bekezdése 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

IV.2) Bírálati szempontok
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IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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:
DEK-266/2015.

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: 27.10.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.10.2015 - 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: 27.10.2015 - 11:00
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26.
Kancellárai I. épület I. emelet 13. iroda)
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: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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-2.2.8/14-2015-0002 sz., „Infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása” c. projekt.

VI.3) További információk
1) A dokumentációt ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (személyesen
vagy elektronikusan). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ajánlatkérő a
dokumentációt személyesen vagy elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldése
igényelhető a +36 52512730 faxszámon vagy e-mailen a dokaedit@fin.unideb.hu elérhetőségen, illetve
megkérhető a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra, pénteken 9.00-13.00 óra
között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9.00-11.00 óra között. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni
a következő adatokat: a dokumentációt igénylő neve, számlázási címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint e-
mail címe.

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
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2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat 1
db példányban papíralapon + 1 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 papíralapúval
mindenben megegyezik. A papíralapú és az elektronikus példány közötti esetleges eltérés esetén a papíralapú
példány az irányadó.
3) 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.
4) Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9.00 -15.00 óra között adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 9.00-11.00 óra között.
5) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011. (XII.23.)
Kormány rendelet 7. §-a szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a
szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
6) 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 vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
7) 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 vagy német nyelvű is. A fordítás helyessége az
Ajánlattevő felelőssége.
8) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át a következőképpen: referencia esetén a teljesítés napján érvényes,
az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni
szükséges.
9) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont, az 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti információkat.
Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
10) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint felolvasólapot, amelyen ajánlattevőnek fel kell tüntetnie a Kbt. 62. § (3)
bekezdés szerinti információkat.
11) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlattevő által
teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy
bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon
bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt
áll.
12) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó
gazdasági szereplőt, úgy az ajánlatkérési dokumentáció 8. sz. nyilatkozatát nem kell benyújtani. Amennyiben az
ajánlatba vagy a hiánypótlás során nem kerül benyújtásra idegen nyelven keletkezett irat, úgy az ajánlatkérési
dokumentáció 19. sz. nyilatkozatát a felelős fordításról szintén nem kell benyújtani.
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13) 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.
14) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a
Kbt. 25. § szerint. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ában valamint 28. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakra.
15) A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon,
eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
16) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó,
a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
17) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
18) Ajánlattevőnek az egyösszegű ajánlati ár megalapozottságának alátámasztására szakmai ajánlatot kell
benyújtania. A szakmai ajánlat tartalmát az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza.
19) A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
illetve 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) A felhívás II.3) pontban és a B) mellékletek 4. pontjában szereplő teljesítési határidő értelmezése: a
teljesítés a szerződéskötést követően 45 napon belül, de legkésőbb a projektzárási határidőig történhet.
Ajánlatkérő számára jelenleg ismert projektzárási határidő: 2015.10.31., amelyet Ajánlatkérő – a támogatási
szerződés módosításával – hosszabbítani kíván. A teljesítés az irányadó operatív program (TIOP-2.2.8/14)
záró határidejét nem haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési
határideje automatikusan meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig. A teljesítési határidő ezen
okból történő módosítása nem igényel külön szerződésmódosítást.
21) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) – (4) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzést folytat le. Amennyiben az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényét nem fogadják vagy, vagy
az igényeltnél kisebb összegben fogadják el, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat (76. § (1) bekezdés d) pont,
124. § (9) bekezdés), valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépést
felfüggesztő feltételként is kikötni.
22) Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a megajánlott eszköz meghibásodása esetén
igénybe vehető szervizháttérrel, amely a bejelentést követő legfeljebb 48 órán belül meg tudja kezdeni a hiba
elhárítását. Ennek vállalásáról az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
23) Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a teljesítés
időtartamára szóló érvényességgel elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító
szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001 jelű orvostechnikai eszközök forgalmazása és szervizelése
vagy tartalmában azonos minőségbiztosítási rendszerrel, vagy MSZ EN ISO 13485 jelű szabvány szerinti
minőségirányítási rendszerének tanúsítványával vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéseinek bizonyítékával.
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Ennek érdekében a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára Ajánlatkérő számára be kell nyújtania
elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO
9001:2009 (ISO 9001:2008) jelű vagy ISO 13485:2003 jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási
rendszerének tanúsítványát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítványát, vagy egyéb, az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékait. A
dokumentumok benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Jelen pontban
meghatározott feltételek vállalásáról az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
24) Amennyiben az ajánlatadással kapcsolatban Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérést tart szükségesnek,
úgy azt az 1. pontban meghatározott Címzett részére juttathatják el, a Kbt. 45. §-ában meghatározott időben.
Ajánlattevő esetleges kérdéseit kizárólag írásban teheti fel, melyre Ajánlatkérő a kérdés beérkezését követően
ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a Kbt. 45. §-ában meghatározott időben válaszol.
25) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének
visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárásban második legkedvezőbb ajánlattevőt is
megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a
szerződést.
26) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)- i) pont, a k) pont ka) és
kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok,
szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a
kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani,
amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
27) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott időpontokra a közép európai idő
(CET) az irányadó.
28) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre és
megadott helyszínre történő teljesítés az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő
nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
29) 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
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 137.
§ szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
11.9.2015

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

