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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS
Lásd a TED-en, valamint
Közbeszerzési Értesítő: 10866/2015. sz.
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II. DOKUMENTÁCIÓ

4

KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése

Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Része szerinti uniós értékhatárt
elérő nyílt eljárás
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Eljárás tárgya:

KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése

Közbeszerzés mennyisége:
A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” című konstrukcióhoz 1 db digitális felvételi/átvilágító röntgenberendezés – , a
meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezés szállításával, telepítésével, üzembe
helyezésével, beüzemelésével, 72 órás próbaüzem elvégzése, min. 10 fő kezelőszemélyzet
betanítása, a betanítás jegyzőkönyvezése, a rendeltetésszerű használathoz szükséges hatósági
engedélyek beszerzésében való aktív közreműködés és az eljárások költségének viselése, garancia
idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése, 60 havi jótállási idő vállalása, és ezalatt a tervszerű
megelőző karbantartási munkák elvégzése, és az előzőek végrehajtásához és a rendeltetésszerű
használathoz elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, a meglévő berendezés
selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezés leszerelése, elszállítása és szakszerű
megsemmisítése. A nyertes Ajánlattevő feladata az OSSKI mérés elvégzése valamint
sugárvédelmi, technológiai terv készítése.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé
tette meghatározott gyártmányú, eredetű dologra történő hivatkozást, a megnevezés csak a dolog
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező eszköz átadásával egyidejűleg köteles a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi alábbi iratokat 1 eredeti példányban magyar nyelven - Vevő rendelkezésére bocsátani:
- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- Garancia füzet
- Alkatrész katalógus
- Diagnosztikai lap
- egyéb, az üzembe helyezéshez szükséges további dokumentumot
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Oktatás:

Az átadás-átvétel alkalmával Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő képviselői részére üzembe
helyezési, az új eszköz és gép kezelésének betanítására magyar nyelvű oktatást nyújtani és erre
vonatkozó írásbeli dokumentációt és oktatási segédanyagot a résztvevők számára átadni.
Ajánlattevő a betanítási jegyzőkönyvet annak teljesítésekor köteles átadni Ajánlatkérő részére.

A szerződés időtartama: A szerződés aláírását követő 90 nap.
A közbeszerzésben résztvevők köre:
Azok a szervezetek vagy személyek, akik az Ajánlatkérési Dokumentációt a Kbt. 49.§ (6)
bekezdésével összhangban átvették, továbbá az ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó
ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés
teljesítésére alkalmasak.
Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az
ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.
Ha jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő
számításra a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
1. Az eljárás általános feltételei
Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig
történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét.
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen
közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt:
ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját
eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről.
A beszerzendő áruknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott műszaki
leírásnak (műszaki mellékleteknek).
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és
az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:


ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre,
vagy



ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az
ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.

2. Az eljárás nyelve
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.
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Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén
ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az
eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
3. Kiegészítő tájékoztatás
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban valamint a dokumentációban
(ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. , Kbt. 45. §-a
alapján. A tájékoztatás iránti kérelmet – a mielőbbi válaszadás érdekében – kérjük elsősorban email útján, szerkeszthető formátumban (pl. .doc, .docx vagy .odt) küldjék meg!
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon, e-mailban, vagy levélben kell eljuttatni az alábbi
kapcsolattartási címre:
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Város/Község: Pécs

Postai
Ország: HU
irányítószám:
7622
Telefon: +36-72/511-608

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
E-mail: dombovar.keoprontgen@gmail.com

Fax: +36-72/511-607

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a
megadott címre.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő kizárólag akkor adja meg, ha a tájékoztatás
elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
Az ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelel idő rendelkezésre –
ilyenkor is élhet a Kbt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadnia Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45.§ (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőig, – az
összes ajánlattevő számára írásban, elektronikus úton (e-mail-ben) megküldi a dokumentáció
megvásárlása során feltüntetett e-mail címre.
A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást
e-mail útján megkapta.
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Az Ajánlatkérő Kbt. 45.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt
meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a Kbt. 45.§ (2) bekezdésben foglalt
válaszadási határidőt megelőző negyedik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja a
tájékoztatást a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni.
A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági
szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte,
Amennyiben a dokumentáció valamely eleme az ajánlati felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől
eltér, vagy a dokumentáción belül ugyanaz az adat több ponton eltérően szerepel, abban az
esetben az Ajánlatkérő – ha az ellentmondást vagy többlet előírást maga észleli vagy bármelyik
ajánlattevő erre a figyelmét felhívja – a dokumentáció hibás részét kiegészítő tájékoztatás során
semmissé nyilvánítja.
Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető
a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén.
A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő
nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát,
ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az
ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak.
4. Teljesség és pontosság
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlati dokumentáció tartalmának
teljességét.
Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő
elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét.
5. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap.
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban
felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség ebben az esetben nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 naptári napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik. –

8

6. Kizáró okok, alkalmassági feltételek
Az Ajánlattevő és alvállalkozója olyan személyes, gazdasági - pénzügyi és műszaki -, szakmai
kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, amely alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti áru
beszerzésére Ajánlatkérő által meghatározott feltételekkel. E kompetenciákra vonatkozó
előírásokat az ajánlati felhívás III.2.1)-III.2.3) pontjai tartalmazzák.
Ajánlattevő – a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésének is megfelelően –az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Ajánlattevő – amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik –
köteles nyilatkozni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonásának módjáról. A
nyilatkozatnak a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell:
(a) az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrások igénybevételi módjának ismertetését;
(b) ha az alkalmasság igazolása alvállalkozó útján történik, az alvállalkozó megjelölését;
(c) feltéve, hogy az alvállalkozó nem minősül a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak, az alvállalkozó neve és címe mellett az Ajánlattevő köteles meghatározni
azt, hogy az alvállalkozó a közbeszerzés mely részében kerül bevonásra.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása körében más szervezet kapacitására
támaszkodik, és az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, abban az esetben az ajánlatában köteles
benyújtani az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben a Ptk. 6
: 419.§-ában foglaltak szerint kezességet vállal, az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hiányának / PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI / MŰSZAKI- ÉS SZAKMAI
alkalmasság igazolására a mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben
javasolja ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba. Felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán
szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek.
Az ajánlatban a kizáró okok hiányának, valamint az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán
kötelezően benyújtandó nyilatkozatok és igazolások listáját a Dokumentáció 10. pontjában
található iratjegyzék tartalmazza.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
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leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. §-a és 10. §-a
tartalmazza.
7. Ajánlat
Az ajánlatot az ajánlati felhívást, és a dokumentációt – különös tekintettel a részletes szerződési
feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi
rendelkezések (Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei), és az Ajánlatkérő által
támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni.
Ezen felül minden olyan adat, információ beszerzése, amely ajánlatuk összeállításához (pl.
igazolások beszerzésének helye és módja) és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához
szükségesek (szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi vagy hatósági előírások) – saját
költségükre és saját felelősségükre – az Ajánlattevők feladata.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben
történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető a Kbt. 52.§ (2) bekezdés a)-c) pontjaiban
előírt esetek kivételével.
A dokumentáció ellenértéke az előállításával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen
közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve az ajánlati felhívás IV.3.3.
pontjában meghatározott összeg.
8. Többváltozatú ajánlat
Nem lehet többváltozatú ajánlatot tenni.
9. Közös ajánlattétel
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem
kerülhet sor. Ha egy – a Kbt. 4.§ 2. pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy
(szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a
szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés –
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés
teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Ha több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat
benyújtását követően nem módosítható.
A konzorciumi megállapodásnak az alábbi tartalmi követelményeknek kell megfelelnie:
a)
b)
c)

tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és
tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt.
szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az
ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben
is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel, és
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d)
e)
f)

tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, az alvállalkozói kifizetéseket is
beleértve, és
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és
az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

10. Ajánlat tartalmi és formai feltételei
Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie:
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
1. Fejezet - Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok
2. Fejezet - Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
3. Fejezet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
4. Fejezet - Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások
5. Fejezet - Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben) az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni.)
6. Fejezet - Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben)

(a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen;
(b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 67-70. § alkalmazása esetén
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez
az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
(c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
(d) Az ajánlatot egy eredeti és kettő, az eredetivel mindenben megegyező tartalmú másolati
példányban nyomtatva, valamint az eredeti aláírt ajánlat egy elektronikus szkennelt (CD/DVD)
példányban kell beadni. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
(e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak; a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerinti személyek maguk
kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
(f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
(g) Az Ajánlati Dokumentáció csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az
alábbi felirattal ellátva kell benyújtani:
11

„DOMBÓVÁRI KÓRHÁZ – RÖNTGEN ESZKÖZBESZERZÉS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ FEL!”
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a
következők. Az iratjegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 11. pontja, mely
szerint a hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül (hamis adat a Kbt. 4.
§ 10. pontja szerint: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat):
Igazolás, nyilatkozat megnevezése

Melléklet száma

1.

Tartalomjegyzék

1. sz. melléklet

2.

Felolvasólap (ajánlattevő részéről benyújtandó)

2..sz. melléklet

3.

Ajánlati ár bontása

2.1. sz. melléklet

Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok, igazolások

4.

Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja
és a 57. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint (adott esetben) az 56. § (1)
bekezdés b), c) pontja tekintetében. (ajánlattevők mindegyike részéről
benyújtandó).

6. sz. melléklet

5.

Ajánlattevő nyilatkozata a tekintetben, hogy az alvállalkozó, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt.
56. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

6. sz. melléklet

6.

Ajánlattevő, vagy a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, és/vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a tekintetben, hogy
az alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§-ban meghatározott kizáró okok
hatálya alá.

7.

NAV igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása,
amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel
megelőzően kelt, amennyiben az igazolást benyújtó szervezet nem
szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti
köztartozásmentes adózók listáján

8.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a 310/2011.
(XII.23) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint kell az egyes kizáró
okok fenn nem állását igazolni.

9.

-amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó
dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható

6. sz. melléklet/
7. sz. melléklet

Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok
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10.

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a)
pontja tekintetében (ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó, és/vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet részéről külön-külön
benyújtandó)

8. sz. melléklet

Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások

11.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak
legjelentősebb szállításainak ismertetése, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolással vagy
referencianyilatkozattal, az ajánlati felhívás III.2.3) M.1. bekezdésében
előírt alkalmassági feltétel igazolásaként (ajánlattevő, közös ajánlattevők,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, és/vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről benyújtandó)

12.

Legalább 1 fő orvostechnikai szakmérnök vagy felsőfokú végzettségű
szervizmérnök, vagy minőségbiztosítási szakmérnök [ajánlati felhívás
M.2./ pont] szakmai önéletrajza, mely tartalmazza – adott esetben – a
szakember jelenlegi munkahelyét is

13.

Legalább 1 fő orvostechnikai szakmérnök vagy felsőfokú végzettségű
szervizmérnök, vagy minőségbiztosítási szakmérnök [ajánlati felhívás
M.2./ pont] végzettséget és képzettséget igazoló okiratainak
(bizonyítványok) egyszerű másolata

14.

Legalább 1 fő orvostechnikai szakmérnök vagy felsőfokú végzettségű
szervizmérnök, vagy minőségbiztosítási szakmérnök [ajánlati felhívás
M.2./ pont] által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva

15.

A szállítandó termékekre vonatkozó céltanúsítvány, illetve megfelelőségi
nyilatkozat

10. / 11. sz.
melléklet

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások

16.

Ajánlati nyilatkozat (ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó)

3. sz. melléklet

17.

Ajánlattevő nyilatkozata az alávállalkozók igénybevételéről (ajánlattevő
vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről
benyújtandó)

4. sz. melléklet

18.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében
(ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike részéről benyújtandó)

5. sz. melléklet

19.

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasságot igazoló szervezet bevonásának
módjáról

-

20.

Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata
az erőforrások rendelkezésre bocsátásáról, illetve kezességvállalásáról

-

21.

Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási

-
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címpéldánya vagy aláírási mintája (ajánlattevő, közös ajánlattevők, az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetrészéről benyújtandó)

22.

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva (adott esetben az ajánlattevő,
közös ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, és
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről
benyújtandó)

23.

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)

24.

Ajánlattevői nyilatkozat az energia megtakarítás vonatkozásában

25.

Szakmai ajánlat

15. sz. melléklet

-

11. Ajánlatok leadása, bontása
Az ajánlatok beérkezésének határideje, az ajánlatok bontásának időpontja: 2015. augusztus 3.
Helyszíne: PRV Dunántúl Kft. 7622 Pécs, Jogász u 6. II. em. 5. sz.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe
vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték
elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők
viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattevők
nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelés során számbavételre kerülnek. Az Ajánlatkérő ismerteti továbbá a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Amennyiben az ajánlatok bontásán egy arra jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat
ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést.
Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon
belül az összes ajánlattevő részére faxon és e-mail útján megküld.
12. Az Ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az ajánlati dokumentáció
tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. § szerint
biztosított az Ajánlattevő számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg,
közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét,
formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.
A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban)
felmerült kérdéseit írásban (e-mail útján) küldi meg. A kérdésekre adott válasz megadása azonban
nem eredményezheti a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmét, valamint az
ajánlat módosítását kivéve, az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítását, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
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részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése]
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha:
(a) azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották
be;
(b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §);
(c) az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet az eljárásból kizárták;
(d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;
(e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő
által előírt formai követelményeit;
(f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 69. §);
(g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz (70. §);
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai, az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.
Az elbírálási részszempontok, az értékelés módszertana:

Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (HUF)
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2. A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystic-al
(bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése
miatt. (Előny a megléte)
3. Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (Előny a megléte)

20
20

1. értékelési részszempont - Nettó ajánlati ár (HUF): Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek
figyelembe kell vennie a műszaki leírásban szereplő valamennyi költségtételt, a kifizetés feltételeit,
a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel során az egyösszegű nettó ajánlati ár bontását is meg kell
határoznia, az alábbiak szerint:
1./ Röntgen berendezés (és azzal összefüggésben felsorolt feladatok: szállítás, telepítés,
üzembehelyezés, beüzemelés, 72 órás próbaüzem, min. 10 fő kezelőszemélyzet betanítása,
betanítás jegyzőkönyvezése, a rendeltetésszerű használathoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzésében való aktív közreműködés és az eljárások költsége, 60 havi jótállási idő vállalása, az
előzőekhez szükséges járulékos munkák elvégzése, a meglévő berendezés selejtezésében való
szakmai közreműködés, a régi berendezés leszerelése, elszállítása és szakszerű megsemmisítése,
OSSKI mérés elvégzése, sugárvédelmi és technológiai terv készítése, nyilatkozatok költsége.
2./ 60 hónap megelőző karbantartás költsége
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Az ajánlati ár bontása alapján megállapítható tételekhez Ajánlatkérő külön súlyszámot nem
rendel, azok együttes összege teszi ki az értékelési szempontnak minősülő nettó ajánlati árat,
melyet a felolvasólapon fel kell tüntetni.
2. értékelési részszempont – A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystical (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (Előny a
megléte)
3. értékelési részszempont - Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (Előny a megléte)
Az 1./ értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás bírálati módszerét
alkalmazza az alábbiak szerint:
az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10 pont.

azaz

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2./ és 3./ értékelési részszempont esetében:
- az „igen” válaszok esetén az ajánlat minden esetben 10 pontot kap,
- a „nem” válaszok esetén 1 pontot
majd a pontszámot szorozzuk az egyes alszempontokhoz rendelt súlyszámmal
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó
súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján a kapott értékek összeadásra kerülnek. Az
Ajánlatkérő az értékelés után adott rész vonatkozásában a legtöbb pontértéket szerző érvényes
ajánlat tulajdonosát hirdeti ki győztes ajánlattevőként.
14. Eredményhirdetés (összegezés megküldése)
Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: Az ajánlatok bontását követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt fax
és e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta
meg – postai úton küldi meg Ajánlattevők számára.
Sikeres eljárás esetén a kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes Ajánlattevővel
– vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a második
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a vállalkozási szerződést.
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A Kbt. 76. § (1) bekezdése szerint Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása
miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan
sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében
lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek
az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően
jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

15. Szerződéskötés
15.1. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 11. napon.
15.2. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlati felhívás szerinti
időpontban a Kbt. 124. § alapján, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott forma,
végleges feltételek és az ajánlatának tartalma szerint.
15.3. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az
Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő
fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.
15.4. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti
körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második –
összességében legelőnyösebb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.
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II/B. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK,
FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
Felolvasó lap (2. számú melléklet)
Ajánlati ár bontása (2.1. számú melléklet)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK,
IGAZOLÁSOK
1. Ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) és kc) alpontja, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)c) és f) pontja tekintetében, valamint ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56.§(2) bekezdése
és a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetben (6. számú melléklet) (Közös ajánlattétel esetén
e nyilatkozat mindegyik ajánlattevő részéről benyújtandó)
2. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az igénybevett alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56-57. §-ban meghatározott
kizáró okok hatálya alá (az ajánlattevő az alvállalkozói vonatkozásában a Kbt. 57. §
szerinti kizáró okok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint köteles
igazolni). (6. sz. melléklet)
3. A Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (adott esetben) (7. számú melléklet)
5. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)
6.

NAV igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem
szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban
II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja
tekintetében (8. számú melléklet)

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja
tekintetében (10. számú melléklet)

1.

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (11. melléklet)

2.

Szakmai önéletrajzok (12. számú melléklet)

3.

Szakemberek végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok

4.

Szakemberek nyilatkozata a rendelkezésre állás tekintetében (13. számú melléklet)

2.

Ajánlattevő nyilatkozata az alávállalkozók igénybevételéről (4. számú melléklet)

3.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében (5. számú melléklet)

4.

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasságot igazoló szervezet bevonásának módjáról

5.

Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az

19

erőforrások rendelkezésre bocsátásáról, illetve kezességvállalásáról
6.

Aláírási címpéldány/aláírási minta

7.

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (14.
sz. melléklet)

8.

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)

9.

Szakmai ajánlat (ajánlati felhívás VI.3.9. pontja, valamint a dokumentáció részét
képező műszaki leírás alapján)

10. Ajánlattevői nyilatkozat az energia megtakarítás vonatkozásában
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő adatai:

Adatai

Önálló
ajánlattevő1

Közös ajánlattevők adatai2
Közös
ajánlattevők

Vezető cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Széhely/lakcím:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Meghatalmazott
képviselő, aláíró, egyben a
kapcsolattartó személy
neve:
2.

A közbeszerzés tárgya:

KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése
3.

Ajánlat:

1./ Nettó ajánlati ár……………………………………………………………………..…………. (HUF)
2./ A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystic-al
(bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt.
Előny a megléte)…………………………………………….………………………………… igen/nem
3./ Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása(Előny a megléte) ……….…………………….. igen/nem

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
1
2
3

…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)3

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!
Közös részvételre jelentkezés esetén a Felolvasólapot a közös részvételre jelentkezők mindegyikének alá

kell írnia.
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2.1. sz. MELLÉKLET
AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése – tárgyú közbeszerzési eljárásban

Megnevezés
1./ Röntgen berendezés (és azzal összefüggésben felsorolt
feladatok: szállítás, telepítés, üzembehelyezés, beüzemelés, 72
órás próbaüzem, min. 10 fő kezelőszemélyzet betanítása,
betanítás jegyzőkönyvezése, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges hatósági engedélyek beszerzésében való aktív
közreműködés és az eljárások költsége, 60 havi jótállási idő
vállalása, az előzőekhez szükséges járulékos munkák elvégzése,
a meglévő berendezés selejtezésében való szakmai
közreműködés, a régi berendezés leszerelése, elszállítása és
szakszerű megsemmisítése, OSSKI mérés elvégzése,
sugárvédelmi és technológiai terv készítése, nyilatkozatok
2./ 60 hónap megelőző karbantartás

Nettó ajánlati ár

1./ + 2./ sor összesen (Felolvasólapon szereplő nettó ajánlati ár)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………..
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője4 – az
ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése
után ezennel kijelentem, hogy:
-

az ajánlattétel során figyelembe vettük adózásra vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket,

-

az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk,

-

jelen közbeszerzési eljárásban […]3 számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen
ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük

-

az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról
készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk,

-

a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk
teljesíteni,

-

a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,

-

eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a dokumentációban lévő
szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául,

-

amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második
helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti
körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük az ajánlatkérési
dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint

-

társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem
tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.5

-

az ajánlati felhívásban előírt jólteljesítési biztosítékot (szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
igények biztosítékaként jótállási teljesítésére kikötött biztosítékot) és előleg igénylése esetén az
előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126.§ (4) bekezdése által előírt határidőig Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátjuk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
3 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
4

5
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4. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alvállalkozók igénybevételéről
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása" pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító
röntgen berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője6 – az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az alábbi – a közbeszerzés részét képező –
területeken kíván alvállalkozót igénybe venni/ nem kíván alvállalkozót igénybe venni.7
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység)8
1.
2.
3.
4.

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője9 – az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a
Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm az alábbi céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
8 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
9 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
6
7

24

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót/kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.10
Közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése, székhelye11

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül12

Igénybevétel mértéke a áruszállítás
értékének egészéhez mérten (%)

1.
2.
3.
4.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
12 Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy ebben az oszlopban csak olyan munkaterület, illetőleg munkaegység jelölhető meg, mely a nyilatkozat első táblázatában is szerepel.
10
11
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5. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (5) bekezdése tekintetében
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása" pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító
röntgen berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője13 – az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után – a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági
feltételek igazolása érdekében az alábbi szervezetek erőforrására kíván támaszkodni: / társaságunk az alkalmassági feltételek igazolásához nem kíván más szervezet
erőforrásaira támaszkodni.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
megnevezése, székhelye14

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a
szervezet erőforrását az Ajánlattevő igénybe veszi
(hivatkozás ajánlati felhívás érintett részére)

A szervezet alvállalkozóként bevonásra
került-e (igen/nem)

1.
2.
3.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

13
14

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
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NYILATKOZAT

6. számú melléklet

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés a)-kc)
alpontja, 56. § (2) bekezdése, 57. § (1) bekezdés a)- f) pontja, valamint az 58. § (3)
bekezdése tekintetében
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………………………… mint a(z) …………………………………………
(székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője15 ezennel
kijelentem, hogy a(z)…………………………… mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevő16 nem áll a Kbt. 56.
§ (1)-(2) bekezdésben, valamint 57. § (1) bekezdés a-f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt,
mely szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
 végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van [Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pont];

15
16



tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették [Kbt. 56. § (1) bekezdés
b) pont];



gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), 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. 56. § (1) bekezdés c) pont];



közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt [Kbt.
56. § (1) bekezdés d) pont];



egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott [Kbt. 56. § (1)
bekezdés e) pont];



korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a
jogerősen megállapított időtartam végéig [Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pont];



harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el (Kbt. 56.§ (1)
bekezdés g) pont);



a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Nem kívánt rész törlendő!
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kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült [Kbt. 56. §
(1) bekezdés h) pont];


korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő
fél a részére határidőben fizetett [Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pont];



az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti [Kbt. 56. § (1)
bekezdés j) pont];



nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy [Kbt. 56. § (1)
bekezdés ka) pont]



a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- visszatérítések
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem [Kbt. 56. § (1) bekezdés kb) pont],



olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető [Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont].

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás
tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően
alkalmazni. [Kbt. 56. § (2) bekezdés].
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki


gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el [Kbt. 57. § (1) bekezdés a)
pont];



a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás
során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél
nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki [Kbt. 57. § (1) bekezdés
b) pont];



korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a
szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

[Kbt. 57. § (1) bekezdés c) pont];
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a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve [Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pont];



a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pont);



három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy
külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el [Kbt. 57. § (1) bekezdés f) pont].

Alulírott………………………………
mint
a(z)………………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője17
ezennel kijelentem, hogy társaságunkat szabályozott tőzsdén jegyzik/nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
valamint társaságunk 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosai az
alábbiak: 18
Tulajdonos(ok) neve19

Tulajdonos(ok) lakóhelye, címe

Nyilatkozom, hogy az alábbi jogi személyek vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek
rendelkeznek társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal: / társaságunkban jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten
vagy közvetlenül nem rendelkezik több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal. 20
Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet neve, székhelye

Tulajdoni rész vagy
szavazati jog aránya (%)

Kijelentem, hogy társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkező jogi személyek/ személyes joga szerint jogképes szervezetek tekintetében a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn. 21
Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá esik.
Ezúton nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá esik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Amennyiben az Ajánlattevőt szabályozott tőzsdén jegyzik a nyilatkozat második része törlendő. A nyilatkozat
második részében kérjük a tartalomnak megfelelő részt aláhúzni!
19 A táblázat a tulajdonosok száma szerint bővíthető.
20 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
21 Amennyiben a társaságban 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, ez a bekezdés törlendő.
17
18
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NYILATKOZAT

7. számú melléklet

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja
tekintetében,22
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)………………………………………………(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre
jogosult
/
meghatalmazott
képviselője23
ezennel
kijelentem,
hogy
a(z)……………………………… mint alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet 24 nem áll a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
hatálya alatt, mely szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki


gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el [Kbt. 57. § (1) bekezdés a)
pont];



a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás
során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél
nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki [Kbt. 57. § (1) bekezdés
b) pont];
korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a
szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
[Kbt. 57. § (1) bekezdés c) pont];

-



a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve [Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pont];



három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést
vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított,
szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el [Kbt. 57. § (1) bekezdés f) pont].

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

22

A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, ha az Ajánlattevő nem nyilatkozott a Kbt. 57. § (1) bekezdés
tekintetében.
23
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
24
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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8. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében,
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője25
ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet26 mérleg
szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből legalább kettő évben
pozitív vagy nulla volt.27
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője
továbbá kijelentem, hogy a(z)……………………………… jogi működési formája szükségessé teszi/nem
teszi szükségessé28 beszámoló elkészítését, továbbá a nyilatkozattevő szervezet beszámoló benyújtására
nem kötelezhető az alábbi okok miatt:29
A nyilatkozat mellékletét képezi az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli
jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak (mérleg, eredmény-kimutatás)30 egyszerű
másolata.31,32

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

25

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
27
A nyilatkozat ezen bekezdését kizárólag akkor kell kitölteni, ha a nyilatkozattevő beszámoló benyújtására köteles
28
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
29
Amennyiben a nyilatkozattevő olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem
kötelezhető
30
A kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés csatolása mellőzhető.
31
Amennyiben a letelepedés szerinti ország előírja beszámoló közzétételét.
32
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem szerepel.
26
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10. számú melléklet

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében,33
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)…………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője34
ezennel
kijelentem,
hogy
a(z)………………………………
mint
Ajánlattevő/közös
Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/Alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet 35 az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti
szállításokat/adásvételeket teljesítette a szerződésben előírtaknak megfelelő módon:
Szerződést kötő másik fél
neve, székhelye

Teljesítés ideje
(időtartama)

Szállítás/Adásvétel tárgya

Ellenszo

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………
(cégjegyzésre jogosult va
meghatalmazott képv

33

Amennyiben a szerződést kötő másik fél Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján ajánlatkérőnek minősül, abban az esetben a referenciamunkát a szervezet által aláírt igazolással szükséges
igazolni (11. számú melléklet).
34
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
35
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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11. számú melléklet

REFERENCIAIGAZOLÁS36
(minta)

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult37 képviselője
aláírásommal igazolom, hogy a(z)………………………………. (székhely:…………………………….)
az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban az alábbi szállításokat végezte a teljesítésre irányadó
jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

Teljesítés ideje
(időtartama)

Szállítás/Adásvétel tárgya, teljesítés helye

Ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF)

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:
Kapcsolattartó neve:___________________________
Telefon:____________________________________
Fax:_______________________________________
E-mail:_____________________________________

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….
(szerződést kötő másik fél
képviselőjének aláírása)

A referenciaigazolást a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a
szerződést kötő másik fél állítja ki!
37
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
36

33

12. számú melléklet

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében
„KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása"
pályázati konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi
szerződés keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott
képviselője38 ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint Ajánlattevő/közös
Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/Alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet39 rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberrel:

sor
sz.

Név40

Végzettség

Képzettség41

Ellátott funkció

1.
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
- a felsorolt szakemberek aláírt, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajza,
- szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalva.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
40 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető.
41 A szakmai gyakorlat időtartamát kérjük megadni!
38
39

34

13. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek ismertetése,
kezdési és befejezési időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(saját kezű aláírás)

35

14. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról
Alulírott……………………………………,
mint
a(z)
………………………………………
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet42 által ajánlott
orvostechnikai szakmérnök vagy felsőfokú végzettségű szervizmérnök vagy minőségbiztosítási
szakmérnök 43 kijelentem, hogy részt veszek a Dombóvári Szent Lukács Kórház ajánlatkérő által „KEOP5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása" pályázati
konstrukció keretében 1 db digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi szerződés
keretében, a berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az
önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan,
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………
(sajátkezű aláírás)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név (nyomtatott betűkkel):

Név (nyomtatott betűkkel):

Lakcím:

Lakcím:

42
43

Nem kívánt rész törlendő!
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

36

15. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………………………………
(székhely: ………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet44 cégjegyzésre jogosult
képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím:
…), hogy Dombóvári Szenti Lukács Kórház ajánlatkérő által „KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása" pályázati konstrukció keretében 1 db digitális
felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében, a berendezés szállítása,
telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos
munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített
ajánlatunkat aláírásával lássa el..

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

44

Aláírás:
Név:
Lakcím:

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

37

II/B. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

38

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
cégnév:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
székhely:
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
törzsszám:
………..
Számlavezető pénzintézet:
………………………….
bankszámlaszám:
………………………….
adószám:
………………………….
képviseli:
………………………….
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő ),
másrészről
cégnév:
székhely:
.
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
adószám:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
Előzmények
1./
A Vevő, mint ajánlatkérő 2015. …………. hó …. napján A Dombóvári Szent Lukács
Kórház KEOP-5.6.0/E/15 azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó "Egészségügyi eszközök
energia-megtakarítást célzó berendezések támogatása" pályázati konstrukció keretében 1 db
digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében, a
berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése tárgyban, Kbt.) Második Rész szerinti
uniós értékhatárt elérő nyílt eljárással a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
A beszerzés mennyisége az alábbiak szerint került meghatározásra (a továbbiakban „ eszköz”
megjelöléssel):
A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” című konstrukcióhoz 1 db digitális felvételi/átvilágító röntgenberendezés – , a
meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezés szállításával, telepítésével, üzembe
helyezésével, beüzemelésével, 72 órás próbaüzem elvégzése, min. 10 fő kezelőszemélyzet
betanítása, a betanítás jegyzőkönyvezése, a rendeltetésszerű használathoz szükséges hatósági
engedélyek beszerzésében való aktív közreműködés és az eljárások költségének viselése, garancia
idő alatt a garanciális szolgáltatások elvégzése, 60 havi jótállási idő vállalása, és ezalatt a tervszerű
megelőző karbantartási munkák elvégzése, és az előzőek végrehajtásához és a rendeltetésszerű
használathoz elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, a meglévő berendezés
selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezés leszerelése, elszállítása és szakszerű
megsemmisítése. A nyertes Ajánlattevő feladata az OSSKI mérés elvégzése valamint
sugárvédelmi, technológiai terv készítése.
Műszaki paraméterek:

39

Az adásvétel tárgyát képező eszközök műszaki paramétereit és leírását az ajánlatkérési
dokumentáció tartalmazza.
3./ Vevő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2015.
.…………..-án kihirdette. Vevőnek a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése
szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett.
Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tö rvény (a
továbbiakban: Kbt.) 124.§ (1) és (4) bekezdése alapján a részletes feltételekről az ajánlati
felhívásnak és az értékelés eredményének megfelelően a jelen okiratba foglalt szerződést kötik
meg egymással.
4./ Szerződéses dokumentumok:
A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen adásvételi szerződés;
- ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció (1. sz. Melléklet);
- kiegészítő tájékoztatás (2. sz. Melléklet)
- a Eladó ajánlata (3. sz. Melléklet);
- az Eszköz átadása teljesítési helyének megjelölése (4. sz. Melléklet)
A szerződéses dokumentumok közötti eltérés vagy a felek közötti vita esetén a fent
meghatározott sorrendben kell a dokumentumokat figyelembe venni.
II.
Szerződés tárgya
5./
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
ajánlatában meghatározott gyártmányú és a szerződés 1./ pontjában felsorolt eszköz
tehermentes tulajdonjogát átruházza, a Vevő pedig köteles azt ezen szerződésben foglalt
feltételek mellett átvenni és annak a jelen szerződés 22./ pontjában meghatározott
ellenértékét megfizetni.
Eladó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszköz minden tekintetben megfelel az ajánlati
felhívásban és dokumentációban kikötött, a Vevő által meghatározott, valamint az ajánlatában
megajánlott követelményeknek.
III.
Vevő jogai és kötelezettségei
6./
Vevő köteles a szerződés tárgyát képező eszközt szakszerűen és rendeltetésszerűen
használni a gyártmányra és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati
utasításoknak megfelelően. Vevő az eszköz működtetése, illetve használata során észlelt
hibákról - a jótállási, illetve szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót.
7./
Vevő jogosult az eszköz átadásakor a szerződés 11./ pontjában megjelölt teljesítési
helyen vagy választása szerint a Eladó telephelyén/ fióktelepén azt részletesen meg - és
átvizsgálni, és ennek keretében szükséges eljárásokat megtenni.
A 11./ pontjában megjelölt teljesítési helyen, Eladó telephelyén vagy fióktelepén el nem
végzett átvizsgálásokat és műszaki ellenőrzéseket a Vevő az átvételt követő 72 órán belül
jogosult és köteles lefolytatni.
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IV.
Eladó jogai és kötelezettségei
8./
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező eszközt a szerződés
11./ pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, és ott rendeltetésszerű használatra
alkalmas, a szerződésnek, valamint a Vevő által előírt műszaki tartalommal és a vonatkozó
szabványoknak, illetve műszaki előírásoknak megfelelő műszaki állapotban hibáktól mentesen,
a Vevő részére a szerződéses feltételek szerint átadja.
9./
Eladó jogosult a szerződés tárgyát képező eszközt a jelen szerződés 12./ pontjában
meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt, Vevő részére átadni (előszállításra jogosultság),
mely esetben, ha az Eladó előteljesítési jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű
teljesítés pontos időpontjáról azt megelőzően legalább 3 munkanappal korábban írásban
tájékoztatni. Az előteljesítés feltétele a Vevő írásbeli, elfogadó nyilatkozata, amit az előteljesítési
szándékot bejelentő irat átvételét követő munkanapon kell adni. Ennek hiányában nincs mód
előteljesítésre akkor sem, ha Eladó megfelelő időben jelezte az előteljesítés szándékát.
Amennyiben a fentieknek megfelelő előzetes írásbeli tájékoztatás és annak elfogadása a fenti
időpontig nem történik meg, Vevő jogosult az előteljesítés elfogadását és így a szállítandó
eszközök átvételét megtagadni.
10./ Eladó jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Vevő pályázatában
meghatározott és vállalt horizontális vállalásokkal összhangban a „zöld beszerzés” irányelveit
figyelembe veszi az alábbiak szerint:
- a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie az Eladónak
- a szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és
csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
A szerződés teljesítése során az Eladónak az ISO rendszereknek (EMAS vagy MSZ EN ISO
környezetvédelmi vezetési vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
rendszer) megfelelően kell eljárni.
V.
A teljesítés helye, határideje, az áruk minősége, ellenőrzés és tesztelés, átvételi eljárás
10./ Eladó teljesítésében a Kbt. 128.§ (3) bekezdése szerinti kivétellel köteles közreműködni
az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Eladó
alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár
a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ és 57. §
szerinti kizáró okok hatálya alatt.
11./ A teljesítés helye: Eladó a szerződés tárgyát képező eszközöket Vevő 7200 Dombóvár,
Kórház u. 39-41. szám alatti telephelyein köteles átadni, jelen szerződés mellékletét képező
bontásban.
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12./ A teljesítés határideje: Eladó a szerződés tárgyát képező eszközt a jelen szerződés
aláírásától számított 90 napon belül, …… napjáig tartozik leszállítani, illetve Vevő részére
átadni.
13./ Az adásvétel tárgyát képező eszközök minősége:
A jelen szerződés 1./ pontjában
megjelölt eszköznek minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben meghatározott műszaki
leírást és minden szempontból meg kell felelnie a szerződésben meghatározott követelménynek.
14./

Szállítás:

14.1

Eladó köteles az eszközt a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelően leszállítani. A
szállítandó eszközért az átvételig Eladó vállalja a kockázatot.

14.2

Eladó köteles az eszköz számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely a szerződésben
megadott rendeltetési helyre való szállítás során előforduló sérülésektől vagy
értékcsökkenéstől megóvja.

15./

Átvételi eljárás, ellenőrzés:

Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és a
saját költségén – helyrehozni. Amennyiben Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más
személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket
Eladó köteles megtéríteni Vevőnek, illetve azokat a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére
esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit
alkalmazni.
A nem megfelelő minőségű eszközt vissza kell utasítani. Az elutasított eszközt külön jellel kell
ellátni. Az elutasított eszközt el kell távolítani az átvétel helyéről - ha a Vevő ezt kéri – a Vevő
által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, Eladó költségére és kockázatára kerülnek
eltávolításra.
Vevő az átvételi eljárástól számított 3 munkanapon belül:
-

kiállítja az átvételről szóló igazolást Eladó részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait, és – többek között – azt a napot, amelyen az eszközt a szerződésnek
megfelelően leszállította és az átvétel megtörtént; vagy

-

elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye
szerint – mit kell Eladónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen
állítani.

Ha a Vevő 3 munkanapon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja el az eszközt,
abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.
Az átvételt követően Eladó köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket valamint
a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges anyagokat. Köteles továbbá
eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben előírtaknak
megfelelően helyreállítani.
16./ Az átadás-átvétel alkalmával Eladó köteles a Vevő képviselői részére üzembe
helyezési, az új eszköz és gépek kezelésének betanítására vonatkozóan magyar nyelvű oktatást
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nyújtani és erre vonatkozó írásbeli dokumentációt és oktatási segédanyagot a résztvevők
számára átadni. Ajánlattevő a betanítási jegyzőkönyvet annak teljesítésekor köteles átadni
Ajánlatkérő részére.
17./

Vevő az eszköz kapcsán a szerződés teljesítését követően 1 hét próbaüzemet ír elő.

18./ Eladó a szerződés tárgyát képező eszköz átadásával egyidejűleg köteles a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi alábbi iratokat 1 eredeti példányban magyar nyelven - Vevő rendelkezésére bocsátani:
- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- Garancia füzet
- Alkatrész katalógus
- Diagnosztikai lap
- egyéb, az üzembe helyezéshez szükséges további dokumentumot
VI.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
19./
Kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát
arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl vagy amennyiben a VI.3.20.
pontban megjelölt időpont korábbi, úgy ezen időponton túl késedelmesen teljesít.
A késedelmi kötbér alapja és mértéke: a késedelemmel érintett eszköz szerződés szerinti, ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás (Nettó Ajánlati Ár) 1,0 %-a/naptári nap.
A késedelmi kötbér maximum mértéke a leszállítandó eszköz szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 15%-a, melynek elérése, túllépése esetén Ajánlatkérő jogosult a
szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elállni.
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, hibásan teljesít.
A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke: a hibás teljesítéssel érintett eszköz szerződés szerinti
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, de maximum az eszköz szerződés
szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező
terméket nem az előírt minőségi, illetve mennyiségi paraméterek szerint szállítja le, vagy
Ajánlattevő a szerződésben meghatározott valamely feladatát nem a szerződés szerint látja el.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős a szállítás meghiúsul, vagy nem teljesít.
A kötbér alapja és mértéke: a meghiúsulással érintett eszköz szerződéses nettó vételára 15%-a.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy meghiúsulás esetén amennyiben Ajánlatkérőnek a
projekt fizikai megvalósulásának elmaradása miatt az elszámolás során kára keletkezik, úgy azt a
Ptk. 6:187.§ (3) bekezdése alapján jogosult kötbér mellett ajánlattevővel szemben érvényesíteni.
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Előleg-visszafizetési biztosíték:
Eladó vállalja, hogy előleg igénylése esetén a
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés összegének 10%-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás végösszegének megfelelő mértékű, a Kormány európai
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
javára szóló, előleg visszafizetési biztosítékot a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3)
bekezdés szerint rendelkezésre bocsátja.
Eladó köteles biztosítani, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték érvényben maradjon és
lehívható legyen addig az időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésre nem került.
A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet eladó cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának,
vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
20./ Eladó jótállási és szavatossági felelőssége:
20.1 Eladót a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§-a alapján a szerződés tárgyát képező eszközökre a sikeres
átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően jótállási kötelezettség terheli, melynek mértéke 18
hónap.
Ennek megfelelően a szerződés tárgyát képező eszközök működése során észlelt hibákat a
Eladó térítésmentesen kijavítja, vagy az azzal érintett alkatrészeket, illetve szerkezeti
egységeket kicseréli, amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem
lehetséges. A jótállás keretében végzett javításokat Eladó köteles elsődlegesen a helyszínen,
teljesíteni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért Eladó a jótállási idő lejárta után is
felelősséggel tartozik.
20.2 A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a szerződés tárgyát képező eszközök
hiány-, és hibamentes átadás-átvételével, az arról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvben
feltüntetett időponttól, ezen jegyzőkönyv aláírásának napjától kezdődnek.
20.3 Az Eladó által átadásra kerülő és a szerződés 19./ pontjában meghatározott jótállási és
szavatossági könyv (garancia füzet) részletesen tartalmazza a jótállási és szavatossági hibák
bejelentésének rendjét, illetve az arra vonatkozó eljárást-, a jótállási és szavatossági helytállási
kötelezettségek teljesítésének helyét-, valamint az ezen körbe tartozó szervezeteket, illetve
személyeket.
20.4 Jólteljesítési biztosíték: Eladó a jótállási időszak teljes időtartamára biztosíték nyújtására
köteles. A jólteljesítési biztosíték összege a nettó vételár 5%-a. A jólteljesítési biztosítékot
Eladó - az eszközök átadás-átvételi igazolásában megjelölt hiányok teljesítését és a hibák
kijavítását követően - a Vevő erre vonatkozó teljesítési igazolásának kiállításával egyidejűleg a
Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint köteles igazolni. A jólteljesítési biztosíték Eladó
hibás teljesítése esetén használható fel, amennyiben Eladó jótállási kötelezettségének nem,
vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. Vevő jogosult ebben az esetben a jólteljesítési
biztosíték teljes összegét érvényesíteni vagy azt visszatartani, függetlenül a hibák
nagyságrendjétől, a kijavítás módjától. A jólteljesítési biztosíték feloldását Eladónak írásban
kell kérnie a Vevőtől, az erre vonatkozó feltételek bekövetkezése esetén. A jólteljesítési
biztosíték érvényesítése nem zárja ki a Vevő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó
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kártérítési igényét Eladóval szemben érvényesítse. A jólteljesítési biztosítéknak a Vállalkozó
által vállalt 18 hónap jótállás időtartamára kell érvényben maradnia.
A kellékszavatossági igényeket a Vevő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó
szabályok szerint érvényesítheti és az igények érvényesítésének sorrendjét a Vevő saját
belátása szerint határozhatja meg.
VII.
Az ellenérték összege, fizetési feltételek
21./ Vételár: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 5./ pontjában
meghatározott és a 2./ pontjában felsorolt eszköz ára mindösszesen ………………….Ft +
ÁFA, azaz ……………. 00/100 forint + ÁFA, melyet Vevő a KEOP – 5.6.0/E/15 számú
projekt keretében 100,000000%-os arányban az Európai Unió és a Magyar Költségvetés
forrásából származó támogatásból visel.
A végszámla benyújtásának feltétele a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása.
A vételár támogatási része a bruttó számlaérték alapján kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése
csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik.
22./ Előleg: Vevő Eladó részére a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ 1) bekezdése alapján
biztosítja a szerződés szerinti vételár összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét. Az előleg igénylése és kifizetése a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A .§
alapján történik. Az előleg elszámolásának részletes szabályait a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet
57/A.§ (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv határozza meg.
Az előleg elszámolása a végszámlában történik azzal, hogy a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet
57/A.§) (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv határozza meg a szállítói előleggel
történő elszámolás részletszabályait.
Eladó vállalja, hogy:
- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekinttében merülnek fel és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
23./ Vevő a vételárat a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130.§ (1), (4) -(6)
bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint, a számla kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
24./ Vevő fizetési késedelme esetén Eladó jogosult a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot követelni.
25./ A szerződéses ár megfelelősége:
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Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely a
szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen:
a) az eszközök előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b)
az eszközökkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet
valamint a szállítási költséget;
c)
a szállítandó eszközökkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási,
továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb
adminisztratív költségeket. A csomagolás a Vevő tulajdonát képezi;
d) a szállítandó eszközökkel kapcsolatos dokumentumok költségét;
e) a helyszínen történő összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított
eszköz üzembe helyezését és forgalomba helyezését;
f) az összeszereléshez és a leszállított áru karbantartásához szükséges szerszámok
biztosítását;
g) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez,
a szerződésben meghatározott módon;
h) a szállítandó eszköz felügyeletét, karbantartását és javítását a szerződésben
feltüntetett időpontig;
i) a Vevő munkatársainak képzését a Eladó gyárában és/vagy másutt, a
szerződésben meghatározottak szerint;
26./ Szabadalmak és engedélyek:
Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely
szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog
használatából ered.
VIII.
Szerződés módosítása, szerződésszegés
és a szerződés megszüntetése
27./ Szerződés módosítása:
Felek jelen szerződést kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással kizárólag a Kbt.
132.§-a alapján az ott írt rendelkezések betartásával módosíthatják.
28./ Szerződésszegés:
Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.
Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél az alábbi
jogorvoslatokra jogosult:
a) kártérítés és/vagy
b) kötbér és/vagy
c) a szerződéstől való elállás.
29./ Elállás a szerződéstől a Vevő részéről:
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A Vevő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Eladó súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely
lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége
kifogástalan és időben pontos teljesítésének,
Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását;
Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést;
Amennyiben az Eladónak felróható késedelem időtartama alapján késedelmi kötbér
maximum mértéke a leszállítandó eszközök szerződéses összegének 15%-át eléri
vagy túllépi,
Eladó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

30./ A szerződés megszűnése, felmondás:
Jelen szerződés a 28. pontban rögzített eseten kívül megszűnik:
a./ ha azt a Felek közös akaratnyilvánítással megszüntetik;
b./ jelen szerződés teljesül;
c./ a Ptk. 6:179.§ alapján a teljesítés lehetetlenné válik
A Kbt. 125.§ (5) bekezdésben foglaltak alapján a 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) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel
A Kbt. 125.§ (6) bekezdésben foglaltak alapján: Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a
nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.
IX.
Jogviták rendezése
31./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a
szerződő felek közötti előzetes tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
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32./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi perben
alávetik magukat a pertárgyértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, vagy a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességének.

X.
Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
33./ A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti
kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát és azt
postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:
A Vevő részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Eladó részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől
(címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely
határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a
nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását.
A Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat
kell előnyben részesítenie a Eladónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus
adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
XI.
Alkalmazandó jogszabályok, Egyéb
34./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló módosított
2011. évi CVIII. törvény, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
35./ Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján
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az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
Eladó hozzájárul, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait, a jelen szerződés és kapcsolódó
iratai tartalmazzák valamint, hogy a megjelölt adatokat az Igazgatóság a szerződései nyilvántartása
és a szerződési feltételek megvalósulásának követése, ellenőrzése érdekében kezelje.
36./ Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül.

Az Európai Unió Testületeinek ellenőrzései és auditjai
37./ A szerződés és a teljesítés ellenőrzése:
A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő hét éven keresztül a Eladó
köteles arról gondoskodni, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit
Kft., az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék, a Kormány által
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, az Irányító Hatóság
és a Kifizető Hatóság betekintsenek minden kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a
közreműködőkét is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket elvégezzék.
38./ Jelen szerződés magyar nyelven 6 eredeti példányban készült melyből, 3 eredeti példány a
Vevőt, 2 eredeti példány Eladót és 1 eredeti példány a Közreműködő Szervezetet illeti. A
Szerződés a két fél általi aláírásának napján lép hatályba.
Jelen szerződés mellékletét képezik:
1./ sz. melléklet: ajánlati felhívás és ajánlatkérési dokumentáció
2./ sz. melléklet: kiegészítő tájékoztatás
3./ sz. melléklet: Eladó ajánlata
4./ sz. melléklet: egyes eszközök átadása teljesítési helyének megjelölése
Kelt: Dombóvár, 2015. […] hó […] napján
…………………………………

……………………………………

Eladó

Vevő
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II/C : MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI, RÉSZLETES MŰSZAKI
KÖVETELMÉNYEK

A Részletes Műszaki követelményekben található táblázatok első "A" oszlopa a Megrendelő
követelményeit, vagyis a beszerzendő orvos-technológiai eszközzel szembeni minimum elvárásokat
tartalmazzák, a második "B" oszlop kitöltését követően az ajánlatkérő szakmai ajánlata lesz.
Az ajánlattevő az alábbi előírások szerint, illetve tartalommal és formában köteles megadni az általa
ajánlott áruk műszaki leírását:
- Az Ajánlattevő által ajánlott orvos-technológiai eszköznek az "A. Rész" elnevezésű oszlopban
feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.
- Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező orvostechnológiai eszközök felelhetnek meg műszaki szempontból.
- Az ajánlott orvos-technológiai eszköz műszaki jellemzőit az alábbi táblázatokban megadott minimum
feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be
kell írni a táblázat "B. Rész" elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz.
- Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a "B. Rész" elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell
tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy
egyértelműen azonosítható legyen.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú, eredetű dologra történő hivatkozást, a megnevezés csak a dolog jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a jelenleg meglévő röntgen berendezés adatairól:




Berendezés : Medicor Meditel PLus 90/30 típusú felvételező és átvilágító röntgen berendezés
Vizsgáló szerkezet: EMERIX TEL
Generátor: MEDICOR EMERIX HF PLUS 50

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a megajánlott
berendezés a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezéshez mérten energia
megtakarítást
biztosít.
Ellenkező
esetben
az
ajánlat
érvénytelen.
Amennyiben az ajánlattevő a felelős nyilatkozata megtételéhez szükségesnek látja erre vonatkozó
ellenőrző mérés elvégzését, arra az ajánlatkérő a kapcsolattartási címre írásban megküldött igény
beérkezését követő két munkanapon belül minden ajánlattevő számára egyszeri alkalommal lehetőséget
biztosít. A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek ellenőriznie és szükség
esetén korrigálnia a becsült energia felhasználási értékeket.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötelessége és felelőssége annak egyértelmű bizonyítása, hogy a
cserélendő berendezés energia felhasználásához képest a leszállításra kerülő berendezés az energia
megtakarítást teljesíti.
A cserélendő eszköz és az újonnan beszerzett röntgen berendezés relációjában, az energia-felhasználás
csökkenésének igazolása az alábbi két módon fogadható el:
1.

a beüzemelést követően, 24 órás vizsgálati idő alatt, egy vizsgálatra vetített, energia-felhasználás
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csökkenést, vagy
2. a Cocir elfogadott, sztenderd értékek által meghatározott gyártói adatok alapján számolt 24
órás áram felhasználás alapján kimutatható energia-felhasználás csökkenés
Vállalt indikátor: Szállítói nyilatkozattal alátámasztott „üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkenése, mértékegység: t/év”, melyre vonatkozóan szállítói nyilatkozat kiállítása szükséges, melynek
elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Monitoring mutató: Célérték elérésének dátuma: kezdő dátum: projekt megvalósításának befejezése
(pályázati adatlap 2.7. pont) + 1 év. Célérték elérésének dátuma: befejező dátum: projekt
megvalósításának befejezése (pályázati adatlap 2.7. pont) + fenntartási időszak éveinek száma (5 év).

Monitoring mutató neve

Mértékegység

ÜHG-kibocsátás csökkentése
(CO2 eq)

t/év

Változás célértéke

Célérték elérés
időpontja
Projekt befejezéstől a
fenntartási időszak
végéig

.

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés
Mennyiség:
Gyártó:
Típus:
Hivatalos belföldi szervizpartnere:
OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás
Dönthető vizsgálószerkezet
Felül csöves (OT) elrendezés
Dönthetőség
Asztallap
legalacsonyabb
magassága padlótól mérve
Úszóasztallap mérete
Asztallap
motorikus
keresztirányú
mozgás
tartománya
Asztallap teherbírása
Asztallap sugárszűrése
Fókusz – képfelvevő távolság
Motoros fókusz – film távolság
beállítás

„A”
Elvárás
Vizsgálószerkezet
Igen
Igen
+89 fok / -17 fok
Max. 90 cm
Min. 200 x 80 cm
Min. 30 cm
Min. 180 kg
Max. 0,75mm Al
egyenértékű
Min. 120 – 140 cm
Igen
51

„B”
Ajánlott paraméter

Sugárirányú dönthetőség

Min. +/- 40 fok

Csőtartó állvány hosszirányú,
motorikusan állítható mozgás
tartománya

Min. 100 cm
Vezérlés
Igen

Távirányításos vizsgálószerkezet
vezérlés

Flat detektor
Min. 41x 41 cm
nagysága Min. 2500 x 2500

Detektor mérete
Detektor
mátrix
pixelben
Pixel méret
Max. 150 µm
Átkapcsolható
mezőméretek Min. 3 mező
száma
Monitorok
2
db.flat
monitor
kijelzővel
Monitorok mérete

TFT Igen

Monitorok felbontás
Monitorok tipikus fényereje
Képtároló kapacitása
1024x1024 mátrixban
DICOM funkciók:

Beépített CD/DVD, USB
archiválás
Nagyfrekvenciás
Névleges kimenő teljesítmény
Maximális csőáram felvételnél
Maximális mAs
Testtáj szerinti programozás
Beírható programok száma
Pulzatilis átvilágítási csőáram
tartomány
Gyorsfordulatú
Kis fókusz mérete
Nagy fókusz mérete
Anód hőkapacitása
Röntgencső búra hőkapacitása

Min. 19”
Min. 1280x1024 pixel
Min. 400 cd/m2
Digitális feldolgozás
Min. 25000 kép
Legalább:
 Dicom send
 Dicom Worklist
 Dicom Print
Igen
Röntgengenerátor
Igen
Min. 65 kW
Min. 600 mA
Min. 600 mAs
Igen
Min. 200
Legalább 0,5-10 mA
Röntgencső
Min. 8500
fordulat/perc
Max. 0,6 mm
Max. 1,1 mm
Min. 600 kHU
Min. 2200 kHU
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