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Az ajánlati dokumentáció (benne az iratminták) kiadásával ajánlatkérő célja az, hogy a
szerződés teljesítésre alkalmas ajánlattevők munkáját megkönnyítse, ajánlataik érvényesnek minősüljenek. Ez azonban csak a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő
ajánlat benyújtásával lehetséges.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megjelent felhívás, a Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak ismerete is
szükséges az érvényes ajánlattételhez.
Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak teljes körű
megismétlését tűzte ki célul, azoknak csak néhány (általa) fontosnak ítélt részét kívánta megismételni.
Ajánlatkérő:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, dr. Schulhof V. sétány 1.
Tel:
+36 83501701
Fax:
+36 83540144
E-mail:
melinda.pokecz@spaheviz.hu

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet:
Mediten Bt.
1101 Budapest Hungária krt.5-7.
Tel.:
+36 30 245-7279
e-mail:
kistvan@mediten.hu
A beszerzés tárgya:

Adásvételi szerződés keretében a Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház részére TED 2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis:
1. rész Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera

4 db

2. rész Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez 2 db

mely tartalmazza az eszközök helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, 0.5 órás próbaüzemét, a
kezelőszemélyzet betanítását
A teljesítés helye:
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Részajánlat lehetősége:

igen, de részenként csak teljeskörű ajánlat adható.

Többváltozatú ajánlatadás lehetősége:
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FONTOS INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (az EKR-ben – megadott
szerveridő) az irányadó.
Az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívás szerint:
A szerződéskötés
helye:

A szállítás határideje:
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3 hónap a szerződéskötéstől számítva
Előszállítás csak Ajánlatkérővel (Vevővel) egyeztetetten lehetséges!
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E Közbeszerzési eljárás közben használt fontosabb fogalmak és rövidítések
Közbeszerzési Törvény:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
a továbbiakban Kbt.

Art.:

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Rendelet (R):

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR:

elektronikus közbeszerzési rendszer (lásd részletesen
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet-et az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól.
Jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásai alkalmazandók. Az ajánlatkérő és a gazdasági
szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos,
a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott
írásbeli kommunikáció - ha a rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.
Az EKR rendszer elérhetősége:
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
(„Támogatás” – „belépést” követően a honlap alján!
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas)

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása
vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást
megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
Ajánlati felhívás (AF):

A TED-ben ill. az elektronikus közbeszerzési rendszer
(EKR)-ben megjelenő információ

Ajánlati dokumentáció (AD): Az ajánlattételhez szükséges, információkat, iratmintákat tartalmazó dokumentáció.
Ajánlat:

Az ajánlati felhívásra Ajánlattevő által az EKR-ben
benyújtandó ajánlat.
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Gazdasági szereplő:

bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy
ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

Ajánlattevő:

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárásban ajánlatot nyújt be;

Közös ajánlattevő:

lásd a Kbt. 35. §; ill. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell
felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a
Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell
adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

Alvállalkozó:

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
Ajánlatkérő jelen eljárásnál előírja, hogy az ajánlatban
meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A Kbt. 36. § (1) szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon
rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
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c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési
eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ
101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles
azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.”
Hamis adat:

a valóságnak nem megfelelő adat;

Hamis nyilatkozat:

lásd Kbt. 62. § (1) i)

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD vagy ESPD,
a továbbiakban: „formanyomtatvány”
kitöltése az „EKR-ben”
érdeklődését jelző gazdasági szereplő:
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Időtartamok

Ajánlatkérő egy (1) hónap alatt 30 napot ért
egy (1) év
alatt 365 napot ért

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg
kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő
nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.
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A Közbeszerzési eljárás meghatározása
A jelen dokumentáció és felhívás alapján Ajánlatkérő a Kbt.-nek megfelelő, Uniós értékhatárt elérő

Nyílt eljárást (Kbt. 81. §)
indít és kéri fel a gazdasági szereplőket az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlat benyújtására.

Kiegészítő tájékoztatás kérés
Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a szerint:
bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattevő
lehet - a megfelelő ajánlattétel … érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
Felhívjuk a figyelmüket még, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő bármely - akár a legkisebb bizonytalanság, vagy értelmezési - probléma esetén is éljenek „Kiegészítő tájékoztatás” kérés (kérdésfeltevés) jogával, és kérdésüket a
Kbt. előírásainak figyelembe vételével a lehető leghamarabb, tegyék fel az EKR
rendszerben.
Az írásban feltett kérdésekre adott válaszok tartalmának ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő számára kötelező.

Az ajánlat benyújtása (ajánlattétel)
Az ajánlatot elektronikusan, az EKR rendszeren belül kell benyújtani.
Az ajánlatban részenként felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ennek elkészítéséhez az EKR rendszerben iratmintát készítettünk.
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Ajánlattétel formai és tartalmi követelményei
Az Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben
ajánlattevő felel.
A Kbt. 66. § (1) szerint „Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. „
A Kbt. 66. § (2) szerint „Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.”
Az Ajánlatukat tehát oly módon kell elkészíteni, hogy az mind a jelen „Ajánlati dokumentáció”-nak és az „Ajánlati felhívás”-nak, mind a Kbt. előírásainak megfeleljen, lehetővé tegye a Közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést.
Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatot elektronikusan, az EKR rendszeren belül kell benyújtani.
Ajánlattevőnek az EKR rendszeren belül űrlapokat, letöltött dokumentumokat kell
használnia, kitöltenie és feltöltenie/megküldenie.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat
részeként megtenni.
Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a
papíralapú dokumentum beszkennelve célszerűen „ .pdf” formátumban (egyszerű elektronikus másolatként) is benyújtható az EKR-be.
EKR űrlap hiányában, ha az a EKR használata során előírásra került, az ajánlatban szükséges, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, majd a dokumentumokat be kell szkennelni és a beszkennelt dokumentumot kell felcsatolni
az EKR-be. A benyújtandó elektronikus dokumentumokat elektronikus aláírással
csak akkor kell ellátni, ha ezt ajánlatkérő kéri (pl.: amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény
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szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt
a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.
Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre
bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35.
§ (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet
részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet
részéről az ajánlatban, csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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Egyéb formai követelmények
(kérjük az alábbiakat gondosan áttanulmányozni és bármely értelmezési gond esetén „kérdezzenek”!)

−

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Tehát minden dokumentumnak (pl.: nyilatkozatnak, igazolásnak, engedélynek,
bankgaranciának, adásvételi szerződésnek és mellékleteinek, stb. is) magyar
nyelvűnek kell lennie! (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását.)
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja.

Szakmai követelmények
− Nyilatkozat csatolása, hogy:
„A megajánlott eszközök, anyagok kielégítik a megadott szakmai követelményeket,
az egészségügyi felhasználásból eredő jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat.”
A szakmai ajánlat része:
− Kérjük a megajánlott termékek részletes ismertetését.
az „Ajánlati dokumentáció”-ban megadottak, így az ajánlat alapján
(teljeskörűen) kitöltött Adatlap-ok felhasználásával is kérjük, mutassák be
az Ajánlattevő által megajánlott (konkrét) terméket.
Az adott megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan:
o a termék megnevezése, azonosítószáma
o a gyártó megnevezése
o A megajánlott termék / eszköz szakmai bemutatása, műszaki (és
szükség szerint installációs) adatai, rajzai
o A termék / eszköz érvényes minőség megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkezik vagy sem.
o A termék magyar vagy idegen nyelvű (javasoltan angol) nyelvű prospektusának csatolása (másolatban is megfelelő) is szükséges (ha
nem magyar nyelvű – akkor rövidített magyar nyelvű fordításával) a
becsatolt prospektusból / gépkönyvből ellenőrizhetőnek kell lenni az
„Adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége. (ha abból a megadott
adatok nem azonosíthatók egyértelműen, akkor a „prospektus” helyett a „gépkönyv” ill. annak megfelelő részlete - azon termékek esetében, ahol ez az Adatlapon előírásra került - csatolandó az ajánlat
nyomtatott változatához!) Prospektuson a gyártó által kiadott színes
nyomdai úton készített termékismertető dokumentumot értjük. Gépkönyvön az eszköz / termék mellé csomagolt kezelési / működtetési
leírást – a részletes műszaki adatokat is tartalmazó dokumentumot
értjük.
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Megajánlani csak a kért termékkel műszaki szempontból „egyenértékű”,
vagy jobb terméket lehet. (ezt Ajánlattevőnek, adott esetben becsatolt dokumentummal kell igazolni!)
− Szerződés-tervezet megadott szövegén Ajánlattevő (érdemben) nem változtathat.

Az ajánlatot alkotó főbb okmányok, igazolások, nyilatkozatok
A jelen ajánlati dokumentációban, valamint az EKR-ben előírt nyilatkozatok, adatok megadása!
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 25. § tekintetében tett összeférhetetlenségre vonatkozó
nyilatkozatát.
Üzleti titok:
A Kbt. 44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Kérjük, hogy az üzleti titokká nyilvánításkor fokozott figyelemmel járjanak el a Kbt.
44. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel!
Az üzleti titokként az ajánlatban elhelyezett dokumentumokkal kapcsolatosan felhívjuk figyelmüket a Kbt. 73. § (1) f) pontjára. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel
járjanak el a fentiekre való tekintettel!
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza, és ne feledje el ebben az esetben a megfelelő tartalmú indoklás
feltöltését / megadását sem!
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Az Ajánlat tartalma (nyomtatott és elektronikus formában is):
I. Ajánlatban
Az EKR-ben megadottak szerint
(benyújtandók elektronikus formában az előírt nyilatkozatok, dokumentumok –
EKR űrlapokon, vagy a felcsatolt dokumentumok kitöltésével – majd azok
beszkennelésével; valamint ajánlattevő által felcsatolt - előírt - dokumentumok)
II. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően becsatolandó iratok.
Az EKR-ben megadottak szerint (ill. ajánlatkérő által megadott iratminták kitöltésével)
Javasoljuk, az összeállítás után ellenőrizzék
 az ajánlat tartalmának megfelelően a dokumentumok teljes-körű felcsatolását
 a külön (nem űrlapként) csatolt dokumentumoknál a szükséges és a megfelelő
személyek általi aláírások meglétét, (ill. az aláírási címpéldányok/aláírás minták, esetleges meghatalmazások becsatolását)
 a becsatolt dokumentumok nyelvét – szükség esetén a fordításokat
 az „Iratminták” / „Elektronikus űrlapok” minden pontjának kitöltését és becsatolását (valamint adott esetben az azokban meghivatkozott dokumentumok becsatolásait is! – figyelem, nem minden dokumentumról készült űrlap/iratminta! –
ezeket ajánlattevőnek kell értelemszerűen elkészíteni és a megfelelő gazdasági
szereplőnek aláírnia)
 a külön (nem űrlapként) csatolt dokumentumoknál, azok tartalmát és dátumát!
 Üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok – elkülönítése (az EKR-ben megadott módon), valamint a Kbt. előírásai szerinti indoklás (Lásd részletesen a Kbt. 44. § előírásait.)
 Javasoljuk (ismételten) ellenőrizzék saját maguk is az interneten hozzáférhető
„adatbázisokban” az Önök, és a közreműködő gazdasági szereplők megfelelősségét, ill. azt, hogy „alvállalkozóik” és „kapacitás szervezeteik” regisztráltak-e az
EKR rendszerben
 az ajánlat benyújtásának / feladásának (EKR rendszerbe) tervezett időpontját
 valamint folyamatosan ellenőrizzék az EKR-ben, hogy az eljárással kapcsolatban
érkezett-e bármely új kommunikációs üzenet, kieg.tájékoztatás, vagy egyéb ….
(ne hagyatkozzanak csak a rendszer-e-mail-ekre!)
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Egyéb előírások, tájékoztatások
Fontos
Az Ajánlat akkor számít a Közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatnak, ha az
teljesíti a jogszabályokban előírt és a dokumentációban, valamint az EKR rendszerben felsorolt tartalmi és formai követelményeket és a meghatározott ajánlattételi határidőig fel lett töltve és feladásra került az EKR rendszerbe (kérem vegyék
figyelembe, hogy adott esetben az Önök számítástechnikai rendszere
meghibásodhat, ill. az internetelérésük is szünetelhet!).
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Késedelmes ajánlatok
Lásd - Kbt. 73. § (1) a)

Az ajánlatok módosítása, visszavonása
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig jogában áll ajánlatát módosítani, vagy visszavonni.
Az ajánlat módosítása akként történhet, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot - az EKR rendszerben - az új ajánlat megtétele előtt vissza kell
vonnia.
FONTOS!!!
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás eredményességének elősegítése érdekében az értékelendő megajánlásaikat a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával, az általánosan elfogadott szakmai szokásoknak, továbbá az
esetleges etikai szabályoknak megfelelően tegyék meg és ne vállaljanak irreális
kötelezettségeket.

A Közbeszerzési eljárás lebonyolításának menete
Az Ajánlat felbontása
Az EKR rendszer végzi (lásd részletesen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól).
Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít,
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

Az ajánlatok ellenőrzése
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy
van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és számítási hiba javítása:
a Kbt. 71. § és a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet szerint.
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az
ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba
és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték
megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására.
A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja
meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit
(az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba
javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő a „korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén” nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott korlátozást.

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások:
a Kbt. 72. § szerint

Az ajánlatok értékelése:

az ajánlati felhívásban megadottak szerint, valamint:

A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
határai:
alsó határa: 0
felső határa: 10

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

„Mozgáslabor kiegészítése”

16. / 59 oldal

1. rész

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

Arányosítás (fordított)

90

a legkisebb értékekhez
pontszám = 10*(X min /X)

2.

A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!
(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát
ha a teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)

Ha a megadott teljeskörű jótál-

10

lás ideje 12 hónap (*azaz beírva 0 hónap) akkor: 0 pont,
ha több lásd alább:
Arányosítás (egyenes)
a legnagyobb értékekhez
pontszám = 5*X/6

Fogalmak, magyarázatok:
1. értékelési részszemponthoz:
Ajánlati ár (nettó Ft)” esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz a legmagasabb pontszámot a
legalacsonyabb „ajánlati árat adó” érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő
kapja.
A képletben lévő jelölések magyarázata:
„X”: az adott részszempont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
„X min ” az adott részszempont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat
tartalmi eleme
*Fontos: A megadott értéknek tartalmaznia kell az adott termékhez tartozó
összes konkrét és járulékos költséget!
2. értékelési részszemponthoz:
„A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!” esetében „egyenes arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz
A legmagasabb pontszámot (10) a 12 hónap – vagy e feletti legtöbb „többletjótállást” vállaló érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kapja (a többi arányosan kevesebbet.)
(A teljeskörű jótállás értékelési sávja: 12-24 hónap) azaz ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad
ajánlatkérő: 24 hónap)
A képletben lévő jelölések magyarázata:
„X”: az adott részszempont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
„X max ” az adott részszempont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat
tartalmi eleme
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Az egyes (érvényes) ajánlatok végső összpontszáma a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően számítódik.

2. rész
Arányosítás (fordított)

1.Ajánlati ár (nettó Ft)

90

a legkisebb értékekhez
pontszám = 10*(X min /X)

2.

A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!
(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát
ha a teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)

Ha a megadott teljeskörű jótál-

10

lás ideje 12 hónap (*azaz beírva 0 hónap) akkor: 0 pont,
ha több lásd alább:
Arányosítás (egyenes)
a legnagyobb értékekhez
pontszám = 5*X/6

Fogalmak, magyarázatok:
1. értékelési részszemponthoz:
Ajánlati ár (nettó Ft)” esetében „fordított arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz a legmagasabb pontszámot a
legalacsonyabb „ajánlati árat adó” érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő
kapja.
A képletben lévő jelölések magyarázata:
„X”: az adott részszempont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
„X min ” az adott részszempont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat
tartalmi eleme
*Fontos: A megadott értéknek tartalmaznia kell az adott termékhez tartozó
összes konkrét és járulékos költséget!
2. értékelési részszemponthoz:
„A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!” esetében „egyenes arányosítással” kerül a pontszám kiszámításra (a megadott képlet szerint) – azaz
A legmagasabb pontszámot (10) a 12 hónap – vagy e feletti legtöbb „többletjótállást” vállaló érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kapja (a többi arányosan kevesebbet.)
(A teljeskörű jótállás értékelési sávja: 12-24 hónap) azaz ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad
ajánlatkérő: 24 hónap)
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A képletben lévő jelölések magyarázata:
„X”: az adott részszempont tekintetében a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
„X max ” az adott részszempont tekintetében a legelőnyösebb érvényes ajánlat
tartalmi eleme
Az egyes (érvényes) ajánlatok végső összpontszáma a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően számítódik.

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Az eljárás eredményéről „összegezés” készül, melyet minden-, ajánlatot benyújtó
Ajánlattevő az EKR rendszerben megtekinthet.
Az Ajánlatkérő döntését az Összegezés EKR rendszerben történő kiküldése által közli.

Szerződéskötés
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. § (4)]
A Közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötendő szerződést (magyar nyelven) felek a nyertes ajánlat tartalma szerint kötik meg a Kbt. szerint meghatározott tartalommal és időben - a megadott szerződéstervezet alapján.
Nyertes ajánlattevő a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50. § (1a) bekezdésében
meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Az átláthatósági nyilatkozat nem vagy nem megfelelő kitöltése a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
A dokumentációban és az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
Minden Gazdasági szereplőnek sikeres ajánlattételt kívánva
2019. szeptember

Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház
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Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera

Adatlap
Megnevezés: …………………………………………………………………………………….
Típus:……………………….…………………………………………………………………..…
Gyártó:………………… ……………….Származási hely:…………………………………….
Ezen típusú eszköz első forgalomba-hozatalának tájékoztató időpontja (év):……….

Ajánlattevő:………………………………………………………
Ajánlattevő képviselője:….……………………………………..

I.

Szakmai előírás:
Mennyiség:

4 db

Technológiai követelmény:
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis
Minimum követelmény

Technikai paraméterek
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló
rendszerrel kompatibilis
Páciensek mozgásmechanikájának meghatározására szolgáló infravörös kamera
Szenzoros megfigyelő kamerák száma

A megajánlott berendezésnél:

Igen
Igen
min. 4

Tartórendszer a kamerákhoz

Igen

Kamera felbontása

min. 2,0 Mpixel

Maximális mintavételi frekvencia
Mintavételi frekvencia maximális felbontással
Pontosság 4x3x3méteren

min. 1800 fps
min. 240 fps
<0,1mm

Tripod állvány

Igen

II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:
Előírások
Szerviz neve és címe
Szerviz telefonszáma, munkaidőben
Gyártó által a megajánlott termékekre kiképzett magyar
nyelven is beszélő szervizszakemberek száma
Keszthelyi Kórház

Minimum követelmény

A megajánlott berendezésnél:

kérjük megadni
kérjük megadni
(magyar nyelvű kommunikáció)
kérjük megadni
(legalább egy fő)

1/5. oldal

1. rész infravörös kamera
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Előírások

Minimum követelmény

Garantált reakcióidő, órákban
kifejezve:
a hibabejelentésétől a javítás
max. 24 óra
megkezdéséig eltelt idő (garanciális időben és azon túl is)
A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantarigen
tás
Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett belegalább 12 hónap
rendezésre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, ki(üzembe helyezést követő
szállást*
A jótállás időszakában semmiféle
díj a karbantartásokért, cserékért
nem számítható fel (pl. kiszállási
díj, munkadíj, kilométer pénz, stb.
sem!)

A megajánlott berendezésnél:

próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől
számítva)

Fenti időszakban karbantartás
és szerviz ingyenes

igen

Fenti időszakban kiszállás karbantartásra, szervizre ingyenes

igen

Egyéb
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?

kérjük megadni

(az üzembehelyezéstől
számítottan min. 10 év kötelező)

Magyar nyelvű kézikönyv

Igen

(a kézikönyv elvesztés esetén ingyenesen
pótlandó)

Betanítás (legalább 2 fő)

igen

III. Engedélyek, minőségtanúsítások:
1. A berendezés rendelkezik a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges öszszes engedéllyel: (minimum feltétel)
igen
nem
(a megfelelő bekarikázandó)

„CE” min. száma:

dátuma:

érvényessége (adott esetben):

IV. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak tartott megjegyzések:
………………………………………………………………………………………….………………………………

Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség estén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!
…………..……………………………
ajánlattevő felhatalmazott képviselője

Keszthelyi Kórház

2/5. oldal

1. rész infravörös kamera

21. / 59 oldal

Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez

Adatlap
Megnevezés: …………………………………………………………………………………….
Típus:……………………….…………………………………………………………………..…
Gyártó:………………… ……………….Származási hely:…………………………………….
Ezen típusú orvostechnikai eszköz első forgalomba-hozatalának tájékoztató időpontja (év):……….……….

Ajánlattevő:………………………………………………………
Ajánlattevő képviselője:….……………………………………..

II. Szakmai előírás:
Mennyiség:

2 db

Technológiai követelmény:
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis
Minimum követelmény

Technikai paraméterek
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló
rendszerrel kompatibilis
Végtelen számú platform összeköthető

Igen

Nyomásplatform mérete, minimum 60x40
cm
Nyomásplatform magassága, maximum 6
cm
Nyomásplatform tömege, maximum 30 Kg

Igen, kérjük
megadni
Igen, kérjük
megadni
Igen, kérjük
megadni

Nyomásplatform szintező lábakkal

Igen

Igen

Nyomásplatform érzékenységének felbontása, minimum 16 bit
Nyomásplatform három irányú elmozdulás
mérésre
Nyomásplatform X és Y tengelyirányú mérési tartománya
Nyomásplatform Z tengelyirányú mérési
tartománya minimum ±100-2000 N
Adatkapcsolat LAN ( 1 0/100 Ethernet)

Keszthelyi Kórház

A megajánlott berendezésnél:

3/5. olda

Igen, kérjük
megadni
Igen
Igen, kérjük
megadni
Igen, kérjük
megadni
Igen

2. részl .Nyomásmérő platform
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II. Garanciális és szerviz feltételek, installáció:
Előírások
Szerviz neve és címe
Szerviz telefonszáma, munkaidőben
Gyártó által a megajánlott termékekre kiképzett magyar
nyelven is beszélő szervizszakemberek száma
Garantált reakcióidő, órákban
kifejezve:

a hibabejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt idő (garanciális időben és
azon túl is)

Minimum követelmény

A megajánlott berendezésnél:

kérjük megadni
kérjük megadni

(magyar nyelvű kommunikáció)

kérjük megadni
(legalább egy fő)

max. 24 óra

A jótállás időtartama alatt teljeskörű szerviz és karbantarigen
tás
Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett belegalább 12 hónap
rendezésre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, ki(üzembe helyezést követő
szállást*
A jótállás időszakában semmiféle
díj a karbantartásokért, cserékért
nem számítható fel (pl. kiszállási
díj, munkadíj, kilométer pénz, stb.
sem!)

próbaüzem utáni végleges átadás-átvételtől
számítva)

Fenti időszakban karbantartás
és szerviz ingyenes

igen

Fenti időszakban kiszállás
karbantartásra, szervizre ingyenes

igen

Egyéb
Hány évig garantálják az alkatrészellátást?
Magyar nyelvű kézikönyv
(a kézikönyv elvesztés esetén ingyenesen
pótlandó)

Betanítás (legalább 2 fő)

Keszthelyi Kórház

kérjük megadni

(az üzembehelyezéstől
számítottan min. 10 év kötelező)

Igen
(nyomtatott változatban csak
a berendezés leszállításakor
kell biztosítani)

igen

4/5. olda

2. részl .Nyomásmérő platform
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III. Engedélyek, minőségtanúsítások:
1. A berendezés rendelkezik a magyarországi forgalombahozatalhoz szükséges öszigen
nem
szes engedéllyel: (minimum feltétel)
(a megfelelő bekarikázandó)

„CE” min. száma:

dátuma:

érvényessége (adott esetben):

IV. Egyéb:
………………………………………………………………………………………….………………………………

Az adatok a valóságnak megfelelnek, azok igazolására hiteles dokumentumokkal rendelkezünk, melyeket - szükség estén - ajánlatkérő kérésére bemutatunk!
…………..……………………………
ajánlattevő felhatalmazott képviselője

Keszthelyi Kórház

5/5. olda

2. részl .Nyomásmérő platform
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Benyújtandó iratok és Iratminták
„Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben



Iratminták 1. (ajánlattételkor beadandó)

EKR elektronikus
űrlapként kell csatolni

Felolvasólapok

EKR elektronikus
űrlapként kell csatolni

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

EKR elektronikus
űrlapként kell csatolni

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról

szükség szerint

Változásbejegyzési dokumentumok (adott esetben)

EKR elektronikus
űrlapként kell csatolni

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében

EKR elektronikus
űrlapként kell csatolni

„Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (EEKD/ ESPD)

EKR előírása szerint

Üzleti titok kezelése
Egyéb nyilatkozatok

1.1.sz. melléklet

−
−
−
−
−

−
−

nyilatkozat, hogy a megajánlott eszközök, anyagok …
nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról
nyilatkozat az orvostechnikai eszközök szakmai megfelelőségéről …
nyilatkozat a fordításról
nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
nyilatkozat a Kbt. 25. § szerint
alvállalkozói rész(ek)ről

1.2.sz. melléklet

Nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén)

1.3.sz. melléklet

Nyilatkozat kapacitás igénybe vételéről (adott esetben)



Ártáblázat



Szerződés-tervezet



Iratminták 2. (a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást

Figyelem:
• A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.)
• A szerződés-tervezet elfogadásáról elegendő nyilatkozni, kitöltött szerződés-tervezetet az ajánlathoz nem
kell csatolni!
• AF = Ajánlati felhívás, AD= Ajánlati dokumentáció

25. / 59 oldal
1.1.sz. melléklet

Egyéb nyilatkozatok
„Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
„rész” száma:………………..

Alulírott ………………………………………, mint a ………………………… (székhely)
nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során
az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Nyilatkozom, hogy „A megajánlott eszközök, anyagok kielégítik a megadott szakmai követelményeket, az egészségügyi felhasználásból eredő jogos felhasználói elvárásokat és
a vonatkozó előírásokat, szabványokat.”
Tudomásom van arról, hogy amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérésre került sor bármely ajánlattevő részéről - az ajánlati felhívással, vagy az ajánlati dokumentációval,
ill. az abban meghatározottakkal kapcsolatban, az ajánlatkérő által adott válasz(ok)
továbbiakban az ajánlati dokumentáció részévé válnak!
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet előírása
szerint (9. §) „az orvostechnikai eszközök szakmai megfelelőségét az ajánlattevő az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben [4/2009. (III. 17.) EüM rendelet] előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.”
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás során általunk
benyújtott valamennyi fordítás (amennyiben ilyet benyújtottunk) tartalma teljes egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának.
A közbeszerzési dokumentációban szereplő szerződés-tervezetben foglaltakat elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést a csatolt tervezetben foglaltak alapján kötjük
meg.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.
25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk
igénybe venni, az alábbi(ak):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Kijelentem továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk!

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
cégszerű aláírás

26. / 59 oldal
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Nyilatkozat

„Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
Közös ajánlattétel esetén töltendő ki!
„rész” száma:………………..

Alulírottak,
……Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve…… (……Cég megnevezése, székhelye……….)
……Cég vezető tisztségviselőjé(i)nek neve…… (……Cég megnevezése, székhelye……….)
mint a …………………………….………. közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők
……………………………………………….. kijelentjük, hogy
−

a Kbt. 35. §-a alapján közösen kívánunk ajánlatot benyújtani és az eljárásban részt
venni.

−

egyetemleges felelősséget vállalunk Ajánlatkérő felé, a szerződés teljesítéséért!

−

vezető cégként (a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőként) az alábbi céget jelöljük meg
neve: ...................................................................................................................
címe: ...................................................................................................................
telefonszáma: ………………………… Faxszáma: ................................................
e-mail: ..................................................................................................................
meghatalmazott kapcsolattartó (képviselő): ........................................................
mobiltelefon száma: …………………………… e-mail: ………………..…………….

Az alábbiakban adjuk meg a teljesítésben való részvételünk formáját, továbbá a teljesítésben való részvételünk arányát:
Ajánlattevő neve

Tevékenységek, melyeket
az adott közös Ajánlattevő
végez

Részesedés aránya a teljesítésben

Tudomásul vettük az alábbiakat:
−

A Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

−

A Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gaz-

Nyilatkozat

1. oldala

27. / 59 oldal
1.2.sz. melléklet

dasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
−

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

−

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint
a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás
[71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek
szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megadott képviselőnek küldi
meg..

−

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.

−

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Kijelentjük továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk! Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése az
eljárás további szakaszából való kizárásunkat vonja maga után!

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap

cégszerű aláírások

(valamennyi „Közös részvételre jelentkező” részéről)

Nyilatkozat

2. oldala

28. / 59 oldal
1.3.sz. melléklet

Nyilatkozat

„Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben

kapacitás igénybe vételéről
„rész” száma:………………..

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében

 más szervezet (vagy személy) kapacitását nem kívánjuk igénybe venni.
 az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:
s.sz.

Kapacitását rendelkezésre bocsátó
szervezet (név, cím)

Az alkalmassági feltétel,
amelynek igazolásához más
szervezet kapacitására támaszkodik

1.
2.
3.

Csatolom az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
………………………………
cégszerű aláírás

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia
kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

1. rész

1.rész

Dátum:

Az ajánlati árban szereplő tartozékok

(Gyártó, típus)

Megnevezés
nettó ajánlati összár

Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera

a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED
2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált
mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben

ÁFA

Megjegyzés
(adott esetben)

cégszerű aláíás

Bruttó ajánlati összár

4 db

Ártáblázat
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2. rész

2. rész

a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED
2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált
mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben

Megnevezés

(Gyártó, típus)

Az ajánlati árban szereplő tartozékok

nettó ajánlati összár

Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez

Dátum:

ÁFA

2 db

Bruttó ajánlati összár

Ártáblázat

Megjegyzés
(adott esetben)

cégszerű aláíás
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Hévíz

SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről

„rész” száma:………………..

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
címe: 8380 Keszthely, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
PIR száma:
………………….………………………
adószáma:
…………………………………….…….
bankszámlaszáma: …………………………………………..
jelen szerződésnél képviseli: dr. Kvarda Attila főigazgató
tel.: ................................................
fax: ................................................
e-mail: ...........................................

mint Vevő (továbbiakban Vevő)
másrészről
…………………………………………..(……………………………...)
[cégjegyzékszám:
.................................................... ,
bankszámlaszám:
.................................................... ,
adószám:
.................................................... ,
jelen szerződésnél képviseli: ..........................................
tel.: ................................................
fax: ................................................
e-mail: .......................................... ]

mint Eladó (továbbiakban Eladó)
között, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények
Vevő a Közbeszerzésekről szóló törvény alapján
a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED 2017/S 179366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök
beszerzése 2 részben
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis:
1. rész Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera
4 db
2. rész Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez 2 db
megnevezéssel, közbeszerzési eljárást bonyolított le.
Eladó, aki részt vett a közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatokat elbíráló
bizottság javaslata alapján, a Vevő döntése szerint ezen eljárást - mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe
helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását, a …..”rész” tekintetében megnyerte
Fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:
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1. A Felek jogai és kötelezettségei:
A felek jelen szerződésen alapuló jogait és kötelezettségeit, azok gyakorlásának
ill. teljesítésének feltételeit a jelen szerződés, és annak elválaszthatatlan részét
képező alábbi 1-4. számú melléklet tartalmazza:
1. az ajánlatban szereplő termékek, árak adatok, teljesítési határidő
2. Az értékelési szempontok és Eladó fenti sz. közbeszerzési eljárásban
tett ajánlatának felolvasólapja, és a benyújtott „Adatlap”-ok.
3. alvállalkozók adatai (szükség szerint)
4. átláthatósági nyilatkozat

2. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Vevő által az Ajánlati Dokumentációjában meghatározott
és jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett és specifikált termékek
szállítása, ide értve mindazon tevékenységeket, amelyeket az Eladónak adott
esetben el kell végeznie, így különösen az összeszerelést, az üzembe helyezést,
a próbaüzemet és a betanítást.

3. Szerződéses érték
Vevő által a szerződés ellenértékeként (részletesen lásd ajánlati felhívás szerint)
az Eladónak fizetendő összeg:
................................... Ft + ÁFA (azaz ....................................... Forint +Áfa),
mely összeg tartalmazza az ajánlatban szereplő anyagok, eszközök, azok szállításának, szükség szerinti összeszerelésének ill. üzembe-helyezésének és a kezelőszemélyzet betanításának ellenértékét, illetve a teljesítéssel összefüggő
minden egyéb költséget. [ajánlati felhívás]

4. Fizetési feltételek
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar
forint (HUF).
A számlák kifizetése saját forrásból történik.
4.1. Eladó összesen egy számla benyújtására jogosult (figyelemmel a Kbt. 27/A.§ában előírtakra is) a kifogás nélküli átvételt, ill. a teljeskörű teljesítést követően. Vevő előleget nem fizet az Eladó részére.
Vevő teljesítésként a termékek hiánymentes leszállítását, a kezelőszemélyzet betanítását, a jótállási dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az
alábbiakat érti:
− A beüzemelést követően Eladó 0,5 órás próbaüzemet tart. A sikeres
próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt
legalább 2-2 fő munkatársat köteles betanítani, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
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A kiállított számlával (egy eredeti és egy másolati példány) egyidejűleg kell
megküldeni a szállítás - Vevő képviselője által történő - teljesítését igazoló
mennyiségi átvételi elismervényt, valamint adott esetben a betanítási jegyzőkönyveket, termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges dokumentumokat is. A Számlán tételesen fel kell
tüntetni valamennyi terméket, valamint ezek árát az 1. sz. melléklet szerint.

5. Szállítási feltételek és határidők
5.1. Az Eladó a felhívásban meghatározott időtartamon belül leszállítja Vevő telephelyére, valamint elvégzi az összeszerelést, telepítést, az üzembe helyezést, a próbaüzemet és a betanítást.
A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan öszszefüggő tevékenységeket (pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések
(medikai rendszer, ...) az Eladó köteles elvégezni.
5.2. Eladó a szállítás napja előtt 8 nappal írásos értesítést küld a Vevő kapcsolattartója részére a szállítás pontos időpontjának megjelölésével.
5.3. Az 5.1. pontban meghatározott szállítási határidő nem érinti azt, hogy a jelen
szerződés időtartama a jótállási időszakot is magába fogalja.
5.4. Előteljesítés ajánlatkérő / Vevő előzetes hozzájárulásával fogadható el!

6. Csomagolás
6.1. Eladó a leszállítandó terméket a termék és a szállítás módjának megfelelő
védelemmel ellátva szállítja le.
6.2. Eladó a csomagoláson az alábbi jelzéseket köteles feltüntetni:
- Eladó neve, címe
- Vevő neve, címe
- a csomag tartalma
- szerződés megnevezése
- bruttó, nettó súly
- a csomagok kezelésére, tárolására, stb. vonatkozó jelzések

7. A termékek átvétele és tárolása
7.1. Vevő az átveendő termékeket az Eladó megbízottjától veszi át mennyiségileg. Amennyiben Eladó megbízottja nincs jelen az átadáskor, akkor a Vevő
az átvételről egyoldalú jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzítettekre vonatkozóan Eladó minden anyagi és jogi következményt vállal.
7.2. A tételes mennyiségi és minőségi átvételt Vevő a leszállítást követő 3 munkanapon belül elvégzi. A megállapított hiányokat, téves szállítást Eladó az
erről szóló értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül utánszállítással,
vagy cserével tartozik saját költségére orvosolni.
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7.3. A termékek, ill. az azokat tartalmazó csomagok elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átvételi jegyzőkönyv Vevő részéről történő
kiállításáig Eladót terheli.
7.4. A berendezések szállításával, rakodásával, helyszínre történő beszállítással, a beüzemeléssel kapcsolatban felmerülő költségek Eladót terhelik. A
keletkező göngyöleg, hulladék elszállítása is Eladó feladata, és költsége.
7.5. Eladó köteles a munkavégzés során gondoskodni a munka- és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
7.6. Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében.
7.7. A helyszínre szállítandó terméket a fuvarozótól a helyszínen Eladó képviselője veszi át, az átvételkor a fuvarozóval szembeni esetleges kárigényt
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A termék megfelelő biztonságos tárolási lehetőségét, őrzését az üzembe-helyezésig, illetve a Vevő által történő átvételig Eladó biztosítja. A termék elvesztéséből vagy megrongálódásából keletkező károk elhárítása Vevő által történő átvételig Eladó feladata.

8. Jótállás
Ez alatt jelen szerződésben Vevő a 2013. évi V. törvény 6:171. §-ában
meghatározott „Jótállás”-t érti.
8.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított termékek a legutóbbi vagy legfrissebb fejlesztésűek, és nincs olyan, hibás tervezésből, nem megfelelő
anyagokból vagy szakértelem hiányából vagy az Eladó cselekedetéből, mulasztásából, a szállítás körülményeiből származó hibája, mely a leszállított
termék normális használata, üzemeltetése során felmerülhet.
8.2. Amennyiben a leszállított eszköz / berendezés, vagy annak bármely része
meghibásodik, vagy funkciójának megfelelően nem használható, a hiba
észlelését követő 1 munkanapon belül Vevő írásban (telefax vagy levél) értesíti Eladót a felmerülő igényéről. Eladó az ilyen értesítés kézhezvételétől
számított 24 órán belül (munkaidőben) köteles megkezdenie a javítást.
8.3. Eladót a jelen szerződés alapján leszállított termékek vonatkozásában jogszabályban ill. az ajánlati dokumentációban meghatározott szavatossági ill.
az ajánlatában megadott garanciális kötelezettség terheli.
8.4. Eladó a szerződés keretében elvégzett munka, szállított berendezés, eszköz vonatkozásában a sikeres átadás-átvétel befejezésétől számítva
…………………………………………………. időtartamú jótállást vállal.
8.5. A berendezések hibája által okozott kárért Eladó felelős.
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9. Engedélyek, használati utasítás
A szerződés teljesítése során a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet előírásai is
alkalmazandók.
Átadás-átvétel esetén a jegyzőkönyv mellékleteként átadandó dokumentumok:
- Felhasználói kézikönyv és kezelési, karbantartási utasítás (magyar
nyelven, idegen nyelven annak magyar nyelvű fordításával)
- Üzembe helyezési jegyzőkönyv,
- Hatályos magyar jogszabályok szerinti forgalomba hozatali
engedélyek,
- Megfelelőségi
bizonylatok
vagy
gyártóművi
megfelelőségi
nyilatkozatok
- a Vevő által kijelölt személyzet részére végzett helyszíni oktatást
igazoló jegyzőkönyvek,
A fenti okmányok átadásának hiányában Vevő az átvételt jogosult megtagadni.

10. Szerződésszegéssel okozott kár
10.1 Az Eladó köteles a jelen szerződés megszegésével okozott valamennyi
kárt megtéríteni.

11. Vis major
11.1. A jelen pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél
érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen
(i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alaptörvény „Az Állam” c. fejezetének 52. cikke szerinti
azonnali intézkedést igénylő eset), vagy egyéb katasztrófahelyzetnek
minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges
kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától;
(ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.
11.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a Szerződés 11.1. pontjában
meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az értesítést elmulasztó Fél a felelős.
11.3. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya és a Szerződésben rögzített határidők szünetelnek, abban a mértékben, amennyiben a
Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.
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12. Kötbérek
Az esetleges kötbérkövetelés összegét a Vevő jogosult az Eladó részére járó
vételár összegébe egyoldalú jognyilatkozatával beszámítani.
A Vevő a fentiek mellett jogosult érvényesíteni a kötbér összegén felüli, igazoltan bekövetkezett tényleges kárát is az Eladóval szemben.
A kötbér a szerződésszegésről való Vevő tudomására jutásának időpontjában válik esedékessé azzal, hogy késedelem esetén az esedékesség időpontja a késedelem megszűnésének a napja.
12.1. Vevő a késedelmi kötbért a meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel
érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap. A
késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés
napjáig, de legfeljebb 20 napig számítandó.
A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően az Vevő jogosult a szerződéstől
egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már
nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért érvényesíti.
12.2. Amennyiben az Eladó nem az ajánlati dokumentációban meghatározott, az ajánlatában megadott paramétereknek nem megfelelő terméket
szállítja le, ebben az esetben Vevő az átvételkor, ill. az azt követő 24 órán
belül értesítést küld Eladó részére. Eladó a hibásan teljesített terméket 72
órán belül köteles kicserélni.
12.3. A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) olyan okból, amelyért felelős, nem kezdi meg a szerződés teljesítését úgy, hogy a késedelem meghaladja a 20. naptári napot.
Ebben az esetben Vevő a szerződéstől eláll, vagy felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár
25 %-a.

13. A szerződésből származó jogviták rendezése
Szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.
Bármely vita eldöntésére, amely a Felek között a Szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, az általános illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

14. Egyéb feltételek
14.1. Minden, a felek közötti levelezés nyelve: magyar.
14.2. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
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fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
14.3. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
14.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
14.5. Eladó a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül.
14.6. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
14.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.
14.8. A Kbt. 138. § (2) szerint Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény
tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A Kbt. 138. § (3) szerint Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
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amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
14.9. A Kbt. 139. § (1) szerint, Eladóként szerződő fél vagy felek személye csak
az alábbi esetekben változhat meg:
a)

ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b)

ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági
egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre
vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok
szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a
közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek,
és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
14.10. Az ajánlattevőként szerződő fél személye a Kbt. 139. § (1) bekezdésben
foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.11. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést Felek csak a Kbt.
(2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) 141. §-ában meghatározottak szerint, valamint a Ptk. (2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről)
rendelkezéseit is figyelembe véve módosíthatják.
14.12. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított
közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő
a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra
oldal 8
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vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított
közös
közbeszerzési
eljárás
keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított,
közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.
14.13. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon), magyar nyelven
kell történnie
Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történt
kézbesítéskor áll be.
14.14. Jelen szerződés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből
felek 2-2 példány kapnak.
14.15. A szerződés teljesítése során a felhívásban meghatározott „egyéb különleges feltételek” figyelembe veendők!
14.16. Vevő (Ajánlatkérő) a Kbt. 131. § (2) és a 142. § (1) és (2) bekezdéseiben
megadottaknak megfelelően jár el.
Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba.
Hévíz, 2019. …... .....

……………………
Vevő

……………………………
Eladó

Ellenjegyző:
……………………..
Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

oldal 9

termékek, árak adatok, teljesítési határidő
értékelési szempontok és a benyújtott felolvasó lap (másolata)
és az „Adatlap”-ok.
alvállalkozók adatai
Átláthatósági nyilatkozat

Mozgáslabor kiegészítése”

1.sz melléklet

az
eszköz megnevezése
Mennyiség

Teljesítési határidő:...................................

A „rész” száma: …………………..

Nettó egységár

ÁFA %

Nettó összár

„Mozgáslabor kiegészítése”

a szerződés 1. sz. melléklete

40. / 59 oldal
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• 4.sz.melléklet

NYILATKOZAT
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
gazdálkodó szervezetek részére
A nyilatkozattételre kötelezett szervezet (ajánlattevő*) adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány
alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre/képviseletre jogosult képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:

ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES

1.) Alulírott(ak), mint az 1.) pontban meghatározott szervezet jogi személy/jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet képviselője(i) akként nyilatkozom(unk), hogy az általam(unk) képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
2.) Kijelentem(jük), és aláírásommal(unkkal) igazolom(juk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem(ük), hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
3.) Tudomásul veszem(ük), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul
köteles(ek) vagyok(unk) a költségvetési szervet tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
kötött visszterhes szerződést a költségvetési szervezet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

közös ajánlat esetén kérjük minden közös ajánlattevő adatait feltüntetni, és mindegyik ajánlattevő (vagy meghatalmazottja) által aláírni!

1.sz melléklet

„Mozgáslabor kiegészítése”
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Iratminták 2.
„Mozgáslabor kiegészítése”
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően
kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által
beadandó nyilatkozatok, igazolások

2.1.sz. melléklet

Nyilatkozat 2. közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
•

Kbt. 62. § (1)-(2)

EKR elektronikus űrlapként kell csatolni

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

EKR elektronikus űrlapként kell csatolni

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

2.2.sz. melléklet

Referencia lista

2.3.sz. melléklet

Referencia igazolás

Figyelem:
•

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.))!

•

Néhány becsatolandó dokumentumra nem készült iratminta – lásd ajánlati dokumentáció (AD) „II.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően becsatolandó iratok.” táblázatában felsoroltak
egy részét

•

AF = Ajánlati felhívás, AD= Ajánlati dokumentáció

43. / 59 oldal
• 2.1.sz.melléklet

Nyilatkozat 2.
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat

„Mozgáslabor kiegészítése”

A ……………………………. (…………………………..) cég képviseletében nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok.
Kbt. 62. § (1)

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése
az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
Kbt. 62. § (2)
a)

vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült, vagy

Nyilatkozat

1. oldala
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• 2.1.sz.melléklet

b)

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve
az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

2. oldala

Szerződéskötő fél
megnevezése, címe

A szállítás tárgya, (pontos Teljesítés ideje
meghatározása), mennyi(év, hó, nap)
sége
-tól, -ig

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e?
( igen / nem )

Referencialista

1. oldala

Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap

kell igazolni, ezért ezen referencia igazolás(ok) ajánlatunk………… oldalán megtalálható(k).

cégszerű aláírás

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében
olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt
igazolással;

Tudomásunk van róla, hogy a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22 § szerint a rendelet 21.
§ (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban:

A szerződés tárgyának
meghatározása, helyszíne

A referenciát igazoló személy (neve, címe, telefonszáma)

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
az általam képviselt ajánlattevő a ………………….. sz. közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan az ajánlati felhívásban meghatározott időtartamon belül az alább felsorolt referenciákat teljesítette:

„rész” száma:………………..
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése

eszközbeszerzések - összefoglaló

„Mozgáslabor kiegészítése”

Referencia lista

• 2.2.sz.melléklet
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Referencia igazolás
„Mozgáslabor kiegészítése”
„rész” száma:………………..

A referenciaigazolást kérő neve, címe:
………………………………………………...………..
………………………………………..……….………..
Megrendelő (referenciaigazolást adó) neve, címe:
……………………………………………………..…..
……………………………………………………..…..
A szerződés tárgya:

................................................................................
…............................................................................

A referenciaként szereplő berendezés megnevezése, mennyisége (adott esetben):
……………………………………………….. ................................................................
Az ellenszolgáltatás összege (nettó) (adott esetben): .................................. ….HUF
Szerződés teljesítése (év/hó/nap):

…………………………………

A teljesítésben való részvétel aránya (adott esetben):

…………….%

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
Igen

/

nem

Referenciát adó személy neve, telefonszáma:

……………………………………………………….
……………………………………………………….
Kelt …………….., ……….év …... hó …… nap
……………………………..
Referenciát adó (jogosult!) aláírása

Intézményi bélyegző
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Mellékletek


Ajánlati felhívás

(tájékoztatóul - a hatályos az EKR-ben található!)

Javasoljuk az ajánlattételhez áttanulmányozni:
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesihatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatojahianypotlas-szabalyairol
A Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a kizáró okok tekintetében benyújtandó
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2019. évi 33. szám;
2019. február 15.)
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesihatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoja-kizaro-okok-tekintetebenbenyujtando-igazolasokrol-nyilatkozatokrol-nyilvantartasokrol-es-adatokrolmagyarorszagon-letelepedett-gazdasagi-szereplok-vonatkozasaban
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2019. évi 33. szám, 2019. február 15.)
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesihatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoja-az-europai-unioban-es-azeuropai-gazdasagi-tersegben-letelepedett-gazdasagi-szereplok-altal-benyujtandoigazolasokrol
A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka) alpont szerinti országok listájáról (KÉ 2018. 149.szám 2018. augusztus 3.)
http://portal.kt.hu/data/filer_public/fc/87/fc87f9f3-4cb8-4687-bfc6811143c5e89d/elnoki_tajekoztato_2018_0803_vegleges.pdf
A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 64.§-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól (KÉ 2018.évi 236.szám 2018.)
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnokitajekoztatok/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-kbt-64-szerintiontisztazas-gyakorlati-tapasztalatairolA Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével
kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)
https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesihatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatojakozbeszerzesi-eljarasok-eredmenyekent-megkotott-szerzodesek-kbt-szerintimodositasaval-valamint-teljesitesevel-kapcsolatos-egyes-kerdesekrol
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Tájékoztatásul!

1. oldal

A hivatalos felhívás az EKR-ben található

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Nemzeti azonosítószám: 2
AK15429

Postai cím:
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Város:

NUTS-kód:
HU223

Hévíz

Postai irányítószám:
8380

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Kertész Márta gazdasági igazgató

Telefon:
+36 83501701

E-mail:

Fax:
+36 83540144

melinda.pokecz@spaheviz.hu
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.spaheviz.hu/hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: ekr
◯A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
◯másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikusan: (URL)
◯a fent említett címre
X a következő címre: (adjon meg másik címet) ekr
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
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A hivatalos felhívás az EKR-ben található

I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
◯Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
◯Regionális vagy helyi hatóság

◯Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯Közjogi intézmény
◯Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi
szervezet
X Egyéb típus: Egészségügyi intézmény

I.5) Fő tevékenység
◯Általános közszolgáltatások

◯Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯Honvédelem

◯Szociális védelem

◯Közrend és biztonság

◯Szabadidő, kultúra és vallás

◯Környezetvédelem

◯Oktatás

◯Gazdasági és pénzügyek

◯Egyéb tevékenység:

X Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
Hivatkozási szám: 2

II.1.1) Elnevezés:
„Mozgáslabor kiegészítése”
II.1.2) Fő CPV-kód:

33.10.00.00–1

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa ◯Építési beruházás X Árubeszerzés ◯Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés keretében a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED 2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis:
1. rész Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera
4 db
2. rész Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez
2 db
mely tartalmazza az eszközök helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe
helyezését, 0,5 órás próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll

X

A hivatalos felhívás az EKR-ben található

igen ◯nem

Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯csak egy
részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera

1.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód:
Kiegészítő CPV-kód:

38.65.15.00-8
1, 2

[ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU223
A teljesítés fő helyszíne:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés keretében a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED 2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis:
Mozgásanalizáló rendszerhez infravörös kamera
4 db
mely tartalmazza az eszközök helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe
helyezését, 0,5 órás próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Bírálati szempont

Súlyszám

A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!
(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát ha a
teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)
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◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21 90
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentáció-
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ban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen X nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen ◯X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez

2.

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód:
Kiegészítő CPV-kód:

38.42.30.00-6
1, 2

[ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU223
A teljesítés fő helyszíne:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés keretében a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére TED 2017/S 179-366020 sz. eljárásban beszerzett „Integrált mozgáslaborhoz” kiegészítő eszközök beszerzése 2 részben
Meglévő DX-6000 típusú mozgásanalizáló rendszerrel kompatibilis:
Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez 2 db
mely tartalmazza az eszközök helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe
helyezését, 0,5 órás próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
X Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Bírálati szempont

Súlyszám

A minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban!
(*megadni a 12 hónap feletti hónapokat kell; tehát ha a
teljeskörű jótállás ideje 18 hónap, akkor ennél a pontnál 6 hónapot kell beírni)
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◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 21 90
◯Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ◯igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯igen X nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯igen X nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen ◯X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat
benyújtani.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a
Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében beadandó igazolásokra a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel kíván élni, nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát
ki kellene töltenie.
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése - a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!
Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének
megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
− a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a szerződést kötő másik fél megnevezése,
− a szállítás tárgya (pontos meghatározása), mennyisége/ellenszolgáltatás összege
− továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdései
szerint)
Az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívását követően köteles.
Az igazolási módoknál vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésében leírtakat is
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 36
hónap során teljesített szerződésből származó referenciával, amely
− 1. rész: Mozgásanalizáló rendszerhez legalább egy db infravörös kamera,
− 2. rész: legalább 2 db Nyomásmérő platform mozgásanalizáló rendszerhez
szállítására vonatkozó referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
A közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez vegyék figyelembe a Kbt. 65.
§ (6) bekezdésben meghatározottakat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés során 1 db számla benyújtására van lehetőség. Részszámla benyújtására ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget.
A nyertes ajánlattevő a szerződésszerűen (lásd szerződéstervezet) és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik.
Vevő teljesítésként a termék(ek) hiánymentes leszállítását, a kezelőszemélyzet betanítását, a
jótállási dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az alábbiakat érti:
A beüzemelést követően Eladó 0,5 órás próbaüzemet tart. A sikeres próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt berendezésenként legalább 2-2 fő személyzetet betanítani köteles, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, HUF-ban
történik a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon
belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Kötbérek:
• késedelmi kötbér
• meghiúsulási kötbér.
Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯Versenypárbeszéd
◯Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: EKR szerint Helyi idő: EKR szerint
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [HU] 1
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: EKR szerint Helyi idő: EKR szerint
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.

szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
1)

Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai
szerint.
A
közbeszerzési
dokumentumok
a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ oldalon érhetők el. Az EKR (https://ekr.gov.hu)
használatához a rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a
NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

2)

Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton
történő benyújtása nem lehetséges.

3)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerinti
nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!

4)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3) M1-M2] A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.

5)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: alsó határa 0, felső határa 10

6)

Azon módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított-, jótállás: egyenes arányosítás, részletesen lásd az ajánlati
dokumentáció szerint.

7)

Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem
nyújtható be.

8)

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszközök, gyártó vagy forgalmazó által aláírt
termékismertetőjét, vagy gyártói prospektusát (szükség esetén gépkönyvét), amelyből megállapítható,
hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) sze-
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replő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha nem állapítható meg a csatolt termékismertetőkből vagy gyártói prospektusokból (szükség esetén gépkönyvekből), hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének.
9)

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását,
amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés
teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2. § (5)]
11) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre
történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR szerver idő az irányadó.
13) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
15) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös,
egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
18) Ajánlatkérő a hónapban megadott időtartamok esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
19) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:

Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

E-mail:

Ország:
HU
Telefon:

dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: (URL)

+36 1 8828592
Fax:

www.kozbeszerzes.hu
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Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be 2
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:

Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

E-mail:

Ország:
HU
Telefon:

dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: (URL)

+36 1 8828592
Fax:

www.kozbeszerzes.hu

+36 1 8828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: EKR szerint
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1
2
4
20
21

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
ha az információ ismert
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
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