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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135724-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Diagnosztikai ultrahangos eszközök
2015/S 077-135724

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 Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 4028 Debrecen, Kassai
út 26.
Címzett: Nyerges Enikő
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512700-77275
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
EU-MED Tender Kft.
Kárpát u. 19.
Címzett: Somogyi Gábor
2120 Dunakeszi
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 209722423
E-mail: eumed@eumedtender.hu
Fax:  +36 27950694
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
EU-MED Tender Kft.
Kárpát u. 19.
Címzett: Somogyi Gábor
2120 Dunakeszi
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 209722423
E-mail: eumed@eumedtender.hu
Fax:  +36 27950694
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135724-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
mailto:eumed@eumedtender.hu
mailto:eumed@eumedtender.hu
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EU-MED Tender Kft.
Kárpát u. 19.
Címzett: Somogyi Gábor
2120 Dunakeszi
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 209722423
E-mail: eumed@eumedtender.hu
Fax:  +36 27950694

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-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése.

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-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010
„ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon sportélettani
eszközei beszerzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33124120, 33100000, 38434520, 38430000, 33182100, 33123100, 33112200

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

mailto:eumed@eumedtender.hu
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II.2.1) Teljes mennyiség:
Megnevezés Megnevezés Mennyiség
1. rész Ergospirometriás mérőhely 2 db
Futószalag ergométer 2 db
Kerékpár ergométer 1 db
2. rész Vérgázanalizátor 1 db
3. rész Vizelet analizáló 1 db
4. rész Defibrillátor 1 db
5. rész Horozható spirométer 2 db
6. rész hordozható laktátmérő 2 db
7. rész telemetriás pulzusmérő készlet 1 készlet
8. rész mozgásanalizáló rendszer 1 rendszer
9. rész Antropometriás mérőszett 1 db
10. rész Vérnyomásmérő 4 db
11. rész EKG készülék 2 db
12. ész Holter EKG készülék 3 db
13. rész Csontultrahang készülék 1 db
a dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6)bekezdése alapján.

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: Adásvételi szerződés 1.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
Ergospirometriás mérőhely 2 db
Futószalag ergométer 2 db
Kerékpár ergométer 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Ergospirometriás mérőhely 2 db
Futószalag ergométer 2 db
Kerékpár ergométer 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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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: Adásvételi szerződés 2.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
2. rész Vérgázanalizátor 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38434520

3) Mennyiség
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.

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: Adásvételi szerződés 3.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
3. rész Vizelet analizáló 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38430000

3) Mennyiség
Vizelet analizáló 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.

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: Adásvételi szerződés 4.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
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4. rész Defibrillátor 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33182100

3) Mennyiség
Defibrillátor 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.

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: Adásvételi szerződés 5.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
5. rész Hordozható spirométer 2 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Hordozható spirométer 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.

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: Adásvételi szerződés 6.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
6. rész hordozható laktátmérő 2 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141000

3) Mennyiség
Hordozható laktátmérő 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.

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: 7
Elnevezés: Adásvételi szerződés 7.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
7. rész telemetriás pulzusmérő készlet 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Telemetriás pulzusmérő készlet 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.

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: 8
Elnevezés: Adásvételi szerződés 8.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
8. rész mozgásanalizáló rendszer 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Mozgásanalizáló rendszer 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.

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: Adásvételi szerződés 9.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
9. rész antropometriás mérőszett 1 db.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Antropometriás mérőszett 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.

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: Adásvételi szerződés 10.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
10. rész vérnyomásmérő 4 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Vérnyomásmérő 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.

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: 11
Elnevezés: Adásvételi szerződés 11.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
11. rész EKG 2 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
EKG 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.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 12
Elnevezés: Adásvételi szerződés 12.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
12. rész Holter EKG 3 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Holter EKG 3 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.

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: 13
Elnevezés: Adásvételi szerződés 13.
1) Rövid meghatározás

EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért
Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése
13. rész Csontultrahang 1 db.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

3) Mennyiség
Csontultrahang 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.

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:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke valamennyi rész tekintetében az érintett termék adásvételi
szerződésben rögzített nettó ellenértékének 1 %-a/naptári nap (maximum 20 %).
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Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérőt valamennyi rész tekintetében az érintett termék adásvételi szerződésben
rögzített nettó ellenértékének 1 %-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru nettó értékének 20 %-a
szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg.
Hibás teljesítésnek minősül, ha a szerződés tárgya szerinti áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és az
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni.
Meghiúsulási kötbér: az érintett termék adásvételi szerződésben rögzített nettó ellenértékének 30 %-a.
A késedelmi és meghiúsulási kötbér vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Ptk. 6:186. § alapján
Ajánlatkérő azokban az esetekben jogosult ezekre a kötbérekre, ha Ajánlattevő szerződésszegése olyan okból
történik, amelyekért Ajánlattevő felelős.
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 kötbér a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdés alapján akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
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 nem biztosít előleget. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. Részenként 1 db számla
nyújtható be. A beszerzés TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 azonosító számú projekt keretében
utófinanszírozással valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
A szerződés alapján történő kifizetés a Kbt. 130. § (1) és (6) bek. alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltak szerint történik és a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.
Az ajánlattétel, szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt.27.§ szerinti szervezet létrehozását, az önálló ajánlattevők esetében is.

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 eljárás valamennyi része
tekintetében:
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 2-8.§ és a 11.§. továbbá a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012.évi 61. szám 1.6.2012.) szerint a felhívás
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feladásánál nem régebbi 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 nyilatkozatot nemleges tartalom esetén
is be kell nyújtani. 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 feladásánál nem régebben 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. b) és 14.§ (5) bek. alapján, saját vagy jogelődje az eljárást
megindító felhívás megküldésének napját megelőzően három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának mérlegét, eredmény-kimutatását 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.
Amennyi a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az
ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó mérlegszerinti eredményről.
A Korm.14.§(2) bek. szerinti esetben, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Korm. 14. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni részenként a P1/ alkalmassági feltételt.
A Korm.14.§(3) bek. szerinti esetben, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve 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 Korm.14. § (5) bek. szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
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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): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha valamennyi rész
tekintetében:
P1: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évből 1 évnél többször negatív a mérleg
szerinti eredménye
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben az
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő alkalmatlan, ha az adott rész vonatkozásában a közbeszerzés tárgya
szerinti szállításból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – összes árbevétele nem éri el
I. rész: 20 000 000 HUF-ot
II. rész: 2 000 000 HUF-ot
III. rész: 150 000 HUF-ot
IV. rész: 800 000 HUF-ot
V. rész: 200 000 HUF-ot
VI. rész 150 000 HUF-ot
VII. rész: 1 000 000 HUF-ot
VIII. rész: 10 000 000 HUF-ot
IX. rész: 300 000 HUF-ot
X. rész: 100 000 HUF-ot
XI. rész: 1 000 000 HUF-ot
XII. rész: 500 000 HUF-ot
XIII. rész: 3 000 000 HUF-ot
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése az irányadó.
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.
A 310/2011 (XII.23) Korm. Rendelet 17. § (1) értelmében azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban
foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
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ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt
egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Valamennyi rész esetében: 1. Nettó ajánlati összár (HUF). Súlyszám 100
2. Valamennyi rész esetében: Jótállás időtartama kötelezően előírt felett, összesen maximum 60 hónap
(12+..hó). Súlyszám 5
3. 1. rész esetében ergospirometriás mérőhely: az előírtnál gyorsabb válaszidő. Súlyszám 1
4. 1. rész esetében ergospirometriás mérőhely: az előírtnál nagyobb pontosság. Súlyszám 1
5. 1. rész esetében ergospirometriás mérőhely: az előírtnál szélesebb detektálási sáv. Súlyszám 1
6. 1. rész esetében ergospirometriás mérőhely: az előírtnál nagyobb áramlási sebesség. Súlyszám 1
7. 1. rész esetében: EKG online monitorozás: A szoftver tartalmazza az előre programozható futópad /
ergométer vezérlést paraméterek ld. hardver). Súlyszám 1
8. 1. rész esetében Futószalag ergométer: az előírtnál nagyobb futó felület. Súlyszám 1
9. 1. rész esetében Futószalag ergométer: az előírtnál nagyobb sebesség. Súlyszám 1
10. 1. rész esetében Futószalag ergométer: lejtés beállíthatósága. Súlyszám 1
11. 1. rész esetében Futószalag ergométer: az előírtnál nagyobb terhelhetőség. Súlyszám 1
12. 1. rész esetében Futószalag ergométer: Rezgéscsillapítás közvetlen bak alátámasztással. Súlyszám 1
13. 1. rész esetében: Kerékpár ergométer: az előírtnál nagyobb terhelés. Súlyszám 1
14. 1. rész esetében: Kerékpár ergométer: az előírtnál nagyobb terhelhetőség. Súlyszám 1
15. 1. rész esetében: Kerékpár ergométer: Előre tárolható edzési program fogadási lehetőség. Súlyszám 1
16. 1. rész esetében: Kerékpár ergométer: Tranziens jellegű elektromos zaj védelem. Súlyszám 5
17. 2. rész esetében: számítógépes csatlakozás. Súlyszám 1
18. 2. rész esetében teljes teszt egyetlen mintából. Súlyszám 5



HL/S S77
21/04/2015
135724-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13/17

21/04/2015 S77
http://ted.europa.eu/TED

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

13/17

19. 2. rész esetében mérési idő tartama, rövidebb a jobb 20 s-1 perc között legkedvezőbb szint: 20 sec.
Súlyszám 5
20. 2. rész esetében: több minta egyidejű mérése. Súlyszám 5
21. 2. rész esetében: integrált adatbázis. Súlyszám 4
22. 3. rész esetében: automata kalibráció. Súlyszám 10
23. 4. rész esetében: maximális energia nagysága, nagyobb a jobb 300-500 J között legkedvezőbb szint 500 J.
Súlyszám 5
24. 4. rész esetében:100-nál több impulzus kiadása. Súlyszám 5
25. 4. rész esetében: A mellkasi impedancia automatikus kompenzálása. Súlyszám 5
26. 5. rész esetében: adattárolás darabszáma 500 fölött, max. 1000 db legkedvezőbb szint 1000 db. Súlyszám
5
27. 5. rész esetében: pontosság nagysága, nagyobb a jobb 0,2-1 % között legkedvezőbb szint 0,2 %. Súlyszám
5
28. 5. rész esetében: az előírtnál nagyobb áramlási sebesség 15 -25 l/s között legkedvezőbb szint 25 l/s.
Súlyszám 5
29. 5. rész esetében: előírtnál nagyobb analizálható légzési térfogat 8-15 l között legkedvezőbb szint 15 l.
Súlyszám 5
30. 6. rész esetében: az előírtnál kevesebb megkövetelt vérmennyiség. Súlyszám 5
31. 6. rész esetében: . mérési idő tartama, kevesebb a jobb 5-20 s között legkedvezőbb szint 5 s. Súlyszám 5
32. 6. rész esetében: pontosság nagysága, nagyobb a jobb 0,5-2 % között legkedvezőbb szint 2 %. Súlyszám 5
33. 6. rész esetében: az előírtnál szélesebb mérési skála nagysága 1-20 mmol/l és 1-30 mmol/l között
legkedvezőbb szint 1-30 mmol/l. Súlyszám 5
34. 7. rész esetében: hatótávolság nagysága, nagyobb a jobb 100-200 m között legkedvezőbb szint 200 m.
Súlyszám 5
35. 7. rész esetében: több személy csatlakoztathatósága. Súlyszám 5
36. 8. rész esetében: az előírtnál több kamera darabszáma 4-8 között legkedvezőbb szint 8 db. Súlyszám 4
37. 8. rész esetében: az előírtnál nagyobb kamera felbontás 1 és 5 megapixel között legkedvezőbb szint 5.
Súlyszám 4
38. 8. rész esetében: az előírtnál nagyobb mintavételi frekvencia 100 - 200 Hz között legkedvezőbb szint 200
Hz. Súlyszám 4
39. 8. rész esetében: az előírtnál nagyobb mért erő és nyomaték 1000 N ill. 500 Nm és 5000 N ill. 1500 Nm
legkedvezőbb szint 5000 N ill. 1500 Nm. Súlyszám 4
40. 8. rész esetében: az előírtnál kisebb áthallás mértéke, kisebb a jobb 0,5 és 2 % között legkedvezőbb szint 2
%. Súlyszám 4
41. 11. rész esetében: Érintőképernyő megléte. Súlyszám 5
42. 12. rész esetében: HRT analízis. Súlyszám 5
43. 13. rész esetében: az előírtnál rövidebb mérési idő tartama/sec 5-15 s között legkedvezőbb szint 15 s.
Súlyszám 10

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-649

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 4.6.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 35 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára:
1. rész: 25 000 HUF + Áfa,
2-13. rész: 10 000 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-649 tenderdokumentáció”. A dokumentáció vételár átutalásának elmaradása
a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.6.2015 - 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: 4.6.2015 - 11:00
Hely:
EU-MED TENDER Kft. 2120 Dunakeszi, Kárpát u.19.
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: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és
rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon
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).
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldése
igényelhető az EU-MED TENDER Kft. Fax: +36 13020404, e-mail: info@eumedtender.hu elérhetőségen, illetve
megkérhető az 50. § (3) szerint H-P-ig 10:00–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 10:00–
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. A dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele.

mailto:info@eumedtender.hu
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2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat
1 db eredeti példányban papíralapon + 2 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. Amennyiben a papíralapú és az elektronikus példányok között
bármilyen eltérés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó.
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.. Az ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok összehasonlítása valamennyi részben az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás
módszerével történik. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá
viszonyítva kap kevesebbet. Ugyancsak a fordított arányosítás módszerével történik az értékelés a 2. rész 5., a
6. rész 4., a 8. rész 7. és 13. rész 3 pontjában.
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.
Valamennyi olyan műszaki értékelési szempont esetén, melyekre IGEN/NEM válasz adható, abszolút
módszerrel kerülnek értékelésre a megajánlások igen = 10, nem =1. Ezen szempontok:
1. rész 3-16; 2.rész 3-4,6-7;, 3. rész 3; 4. rész 4-5; 6. rész 3; 7. rész 4; 11. rész 3, 12. rész 3.szempontjai.
A további műszaki szempontok: 4. rész 3.; 5. rész: 3-6.; 6. rész: 5-6.; 7. rész: 3.; 8. rész: 3-6.;.pontok esetén
az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat
hozzá viszonyítva kap kevesebbet. A legkedvezőbb szint és a maximális érték közötti megajánlások egyaránt
maximális pontszámot kapnak.
Ajánlatkérő az egyes megajánlásokat két tizedes jegy mértékig pontozza a megadott részszempontok
körében.
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
A 9. és 10. rész esetében műszaki szempontok nem kerülnek értékelésre.
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 10:00–15:00 óráig adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 10:00–11:00 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
a 2006. évi V.tv.9.§.(1) szerinti 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, beszámoló esetén az üzleti év utolsó 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.
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.
21) A II.3. értelmezése: Ajánlatkérő a teljesítés időtartamát a szerződéskötéstől számított 45
napban határozza meg oly módon, hogy a szállításoknak legkésőbb 31.7.2015-ig meg kell történniük.

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
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
16.4.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu

