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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424180-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök
2013/S 244-424180

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Címzett: Zsarnay István
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.peterfykh.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Herbák Henrietta
Vaskapu u. 17–21.
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax:  +36 14614712
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor utca 8–20. G épület Földszint 8., Gazdasági igazgatóság
Címzett: Zsarnay István, Dr. Herbák Henrietta
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: kozbeszerzes@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím: www.peterfykh.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424180-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:gazdig@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
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Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új szemészeti műlencsék beszerzése szállítási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. Szemészeti Osztály.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Új szemészeti műlencsék beszerzése szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33140000, 33184600

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Új szemészeti műlencsék beszerzése beszerzése 4 részben szállítási szerződés keretében az alábbiak
tekintetében:
1. rész: 450 db magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse
(első 12 hónap szerinti mennyiség)
2. rész: 50 db magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse (első 12 hónap szerinti
mennyiség)
3. rész: 1100 db széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse (első
12 hónap szerinti mennyiség)
4. rész: 700 db mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti
műlencse (első 12 hónap szerinti mennyiség)
A teljes szerződés időtartam alatti mennyiség 6 900 darab szemészeti műlencse az alábbiak szerint:
1. rész: 1350 db magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse
(teljes szerződés szerinti mennyiség)
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2. rész: 150 db magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse (teljes szerződés
szerinti mennyiség)
3. rész: 3300 db nagyon széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti
műlencse (teljes szerződés szerinti mennyiség)
4. rész: 2100 db mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti
műlencse (teljes szerződés szerinti mennyiség)
A teljesítendő mennyiség a fent meghatározott mennyiségtől valamennyi rész vonatkozásában +30%-os
tartományban eltérhet a teljes szerződés időtartama alatt. Szállítás: valamennyi termékre vonatkozóan
konszignációs raktár (kihelyezett áruraktár) üzemeltetésével, a megadott első 12 hónap szerinti mennyiség
1/3-ának konszignációban történő biztosításával a dokumentációban részletezettek szerint. Valamennyi rész
tekintetében az első 12 hónap szerinti mennyiség 1/3-ának szállítása a szerződés megkötésétől számított 7
napon belül.
Becsült érték áfa nélkül: 262 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Új magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse
beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Új magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése
szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33140000, 33184600

3) Mennyiség
Új magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése
összesen: 450 db (első 12 hónap szerinti mennyiség)
éles szélű optika 360 fokban
anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít
csomagolása könnyen kezelhető
Minden lencséhez cartridge és injektor biztosítása
Speciális, vagy általános beültető eszközzel biztonságosan beültethető
Megfelel az elvárt implantálási követelményeknek,
2,2 mm-es seben át implantálható
kék fényszűrővel ellátott
egytestű
0 fok lábdőlésű
Optika kiképzése: aszférikus
Teljes átmérő: 13,0 mm
Optika átmérője: 6,0 mm
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Törésmutató: 1,55
Dioptria tartomány tágassága:
min. +6,0-tól +30,0 D-ig
Konszignációs raktár kihelyezése, a szerződés aláírásának időpontjától számított 1 hét
Konszignációs raktári készlet visszapótlása a szerződésben előírtak szerint.
A megajánlott termékeknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a Magyarországi
forgalomba hozatalhoz, egészségügyi célú felhasználáshoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Új magas törésmutatójú, kék fényszűrővel ellátott, egytestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése
összesen: 1 350 db (teljes szerződés szerinti mennyiség)
A teljesítendő mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől részenként +30%-os tartományban eltérhet.
Becsült érték áfa nélkül: 51 300 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.

Rész száma: 2
Elnevezés: Új magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése szállítási szerződés
keretében
1) Rövid meghatározás

Új magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése szállítási szerződés
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33140000, 33184600

3) Mennyiség
Új magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése összesen: 50 db (első
12 hónap szerinti mennyiség)
éles szélű optika 360 fokban
anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít
csomagolása könnyen kezelhető
Minden lencséhez cartridge és injektor biztosítása
Speciális, vagy általános beültető eszközzel biztonságosan beültethető
Megfelel az elvárt implantálási követelményeknek,
2,7 mm-es seben át implantálható
háromtestű
5–10 fok lábdőlésű
Optika kiképzése: szférikus
Teljes átmérő: 13,0 mm
Optika átmérője: 6,0 mm
Törésmutató: 1,55
Dioptria tartomány tágassága:
min. +6,0-tól + 30,0 D-ig
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Új magas törésmutatójú, háromtestű hydrofob akrylát szemészeti műlencse beszerzése összesen: 150 db
(teljes szerződés szerinti mennyiség)
A teljesítendő mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől részenként +30%-os tartományban eltérhet
Konszignációs raktár kihelyezése, a szerződés aláírásának időpontjától számított 1 hét
Konszignációs raktári készlet visszapótlása a szerződésben előírtak szerint.
A megajánlott termékeknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a Magyarországi
forgalomba hozatalhoz, egészségügyi célú felhasználáshoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Becsült érték áfa nélkül: 5 700 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.

Rész száma: 3
Elnevezés: Új széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse beszerzése
szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Új széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse beszerzése szállítási
szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33140000, 33184600

3) Mennyiség
Új széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse összesen: 1 100 db
(első 12 hónap szerinti mennyiség)
éles szélű optika 360 fokban
anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít
csomagolása könnyen kezelhető
Minden lencséhez cartridge és injektor biztosítása
Speciális, vagy általános beültető eszközzel biztonságosan beültethető
Megfelel az elvárt implantálási követelményeknek,
2,2 mm-es seben át implantálható
egytestű
0 fok lábdőlésű
„C” haptikájú
Optika kiképzése: aszférikus, koma aberráció mentes
Teljes átmérő: 13,0 mm
Optika átmérője: 6,0 mm
Törésmutató: 1,46–1,48
Dioptria tartomány tágassága:
min. 0,0-tól + 35,0 D-ig
Új széles dioptria tartományú, „C” haptikájú, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse összesen: 3 300 db
(teljes szerződés szerinti mennyiség)
Konszignációs raktár kihelyezése, a szerződés aláírásának időpontjától számított 1 hét
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Konszignációs raktári készlet visszapótlása a szerződésben előírtak szerint.
A megajánlott termékeknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a Magyarországi
forgalomba hozatalhoz, egészségügyi célú felhasználáshoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételeknek.
A teljesítendő mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől részenként +30%-os tartományban eltérhet
Becsült érték áfa nélkül: 125 200 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.

Rész száma: 4
Elnevezés: Új mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse
beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Új mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse beszerzése
szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33140000, 33184600

3) Mennyiség
Új mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse beszerzése
összesen: 700 db (első 12 hónap szerinti mennyiség)
éles szélű optika 360 fokban
anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít
csomagolása könnyen kezelhető
Minden lencséhez cartridge és injektor biztosítása
Speciális, vagy általános beültető eszközzel biztonságosan beültethető
Megfelel az elvárt implantálási követelményeknek,
1,8 mm-es seben át implantálható
egytestű
0–10 fok lábdőlésű
Aszférikus
Optika átmérője: 6,0 mm
Törésmutató: 1,45-1,47
Dioptriától függően változó teljes átmérő
min. 10,5 mm, max. 11,0 mm
Láb érintkezése a tokkal: osztott végű haptikák abszorbciós véggel
Dioptria tartomány tágassága:
min. +10,0-tól + 30,0 D-ig
Új mikroincíziós, abszorpciós végű haptikával ellátott, egytestű hydrofil akrylát szemészeti műlencse beszerzése
összesen: 2 100 db (teljes szerződés szerinti mennyiség)
Konszignációs raktár kihelyezése, a szerződés aláírásának időpontjától számított 1 hét
Konszignációs raktári készlet visszapótlása a szerződésben előírtak szerint.
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A megajánlott termékeknek érvényes engedélyekkel, minősítésekkel kell rendelkezniük a Magyarországi
forgalomba hozatalhoz, egészségügyi célú felhasználáshoz, valamint meg kell felelniük a vonatkozó
jogszabályokban foglalt feltételeknek.
A teljesítendő mennyiség az itt meghatározott mennyiségtől részenként +30%-os tartományban eltérhet
Becsült érték áfa nélkül: 79 800 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt
követő minden naptári nap után az írásban megrendelt, le nem szállított áru ÁFA nélkül számított szerződéses
értékének 10%-a.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: hibás teljesítése esetén a hibás teljesítéssel érintett áru ÁFA nélkül
számított szerződéses értéke 15%-a
Szavatosság: ajánlattevő bírálati szempontra tett ajánlata alapján, de a szállítás időpontjában a termékek
legalább 24 hónapos lejárati idővel kell, hogy rendelkezzenek.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 292/B. § (2) bekezdésében előírtak szerint,
Ajánlattevő a teljesítéstől számított fizetési határidőre tett ajánlata alapján átutalással magyar Forintban
történik.
— Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
— Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a figyelembevételével teljesít
kifizetéseket.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–f) és h)–k) pontokban,
valamint a Kbt. 57. § (1) a)–d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
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— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 2–10.§-a
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)–f) és h)–k) pontjaiban, a Kbt. 56.§ (2)
bekezdésében, valamint Kbt. 57. § (1) a)–d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
— Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 10. § szerint kell eljárnia, ajánlatevő az alvállalkozója és
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a Kbt. 58. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
— Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő
választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre a 310/2011. (XII. 23.) Korm
rendelet 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII. 23.)
Korm rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménytől származó, ott vezetett valamennyi bankszámláról szóló az eljárást megindító felhívás feladásától
nem régebbi nyilatkozata – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
számláján a 2012. március 1. napja és az eljárást megindító felhívás feladása napja között 30 napot meghaladó
fizetési sorban állás előfordult-e.
2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy
jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti saját vagy jogelődje beszámolójának egyszerű másolatban történő benyújtása (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, erről nyilatkozni szükséges az ajánlatban. Amennyiben ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy elegendő erről cégszerűen
nyilatkozni.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
úgy alkalmasságát részenként a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 14. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzés
tárgya (új szemészeti műlencse jelen felhívás B. mellékletei szóhasználatának megfelelő részenkénti előírás
szóhasználata szerinti szállítás) szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve részenkénti
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely
bankszámláján 1.3.2012. napja és az eljárást megindító felhívás feladása napja között 30 napot meghaladó
fizetési sorban állás előfordult.
2. Ha ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolójának valamelyikében az üzleti tevékenység szerinti
eredmény negatív volt.
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő
pénzügyi alkalmasságát megállapítani az eljárást megindító hirdetmény III.2.2 2.pont vonatkozásában, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (új szemészeti műlencse jelen felhívás B. mellékletei
szóhasználatának megfelelő részenkénti előírás szóhasználata szerinti szállítás) részenként származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja
az 1. rész tekintetében a 10 000 000 HUF,
a 2. rész tekintetében az 500 000 HUF,
a 3. rész tekintetében a 20 000 000 HUF,
a 4. rész tekintetében a 10 000 000 HUF,
összeget.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hó)legjelentősebb (közbeszerzés részenkénti tárgya szóhasználata
szerinti, új szemészeti lencsék szállítása) szállításainak ismertetése részenként legalább az alábbi tartalommal:
a teljesítés ideje és helye; az ellenszolgáltatás összege; a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye,
referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, a szállítás tárgya (elvégzett
szállítások nevesítése az alkalmassági minimum követelményeknek és a felhívás alkalmassági minimum
feltételek szóhasználatának, továbbá közbeszerzés tárgya B. melléklet szerinti részenkénti szóhasználatának
megfelelően), valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, a 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerinti módon igazolva.
A referencia a szerződés teljesítésének részenkénti egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell
valamennyi megajánlott termékre vonatkozó magyar nyelvű termék leírását
3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján minőségbiztosítással kapcsolatos
tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolatának csatolása
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 az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hó) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, legalább:
az 1. rész tekintetében 10 000 000 HUF,
a 2. rész tekintetében 500 000 HUF,
a 3. rész tekintetében 20 000 000 HUF,
a 4. rész tekintetében 10 000 000 HUF,
nettó értékű jelen felhívás B. mellékleteiben megnevezett rész közbeszerzési tárgya (új szemészeti műlencse
jelen felhívás B. mellékletei szóhasználatának megfelelő részenkénti előírás szóhasználata szerinti szállítás)
szerinti szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik valamennyi megajánlott termék magyar nyelvű leírásával, amely alkalmas
annak megállapítására, hogy a termék megfelel a felhívás B. mellékleteiben meghatározott műszaki
jellemzőknek.
3. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az áru tekintetében a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt, a
megajánlott termék(ek)re vonatkozó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (CE tanúsítvány,
CE gyártói megfelelőségi nyilatkozat).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (Nettó HUF-ban a részenkénti teljes mennyiségre, a szerződés teljes idejére vonatkozóan)..
Súlyszám 85
2. Fizetési határidő (napokban megadva, legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap).. Súlyszám 5
3. Vállalt jótállási garancia (hónapokban kifejezve, legalább 24 hónap, legfeljebb 60 hónap).. Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
12/2013/Péterfy Új szemészeti műlencsék beszerzése.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem



HL/S S244
17/12/2013
424180-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11/14

17/12/2013 S244
http://ted.europa.eu/TED

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

11/14

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.1.2014 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 127 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő dokumentációt biztosít. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A 100 000 HUF+ÁFA (127
000 HUF) ár valamennyi rész tekintetében együttesen megállapított dokumentáció ára a nyertes ajánlattevő(k)
számára. A dokumentáció részenkénti ára a részenkénti nyertes ajánlattevőknek: 25 000 HUF+ÁFA. A
szerződéskötést megelőzően a dokumentáció teljes vagy részenkénti díját a Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti Központ Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00317162-00000000 fizetési
számlájára kell átutalni. A dokumentáció e-mailen (h.herbak@upcmail.hu és kozbeszerzes@peterfykh.hu)
történt regisztrációt követően elektronikus úton rendelkezésre áll Ajánlatkérő honlapján a www.peterfykh.hu
Közérdekű adatok közbeszerzés/közbeszerzési eljárásaink címszó alatt. A regisztrációs kérelemnek
tartalmaznia kell az alábbi adatokat: dokumentációt vásárló neve; székhelye, levelezési címe; adószáma; e-mail
címe, telefon és faxszáma, az eljárást megindító ajánlati felhívás TED vagy KÉ száma, azon rész megjelölése,
amely dokumentációját kéri. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát és részét.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.1.2014 - 13:00

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

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30.1.2014 - 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.) G
épület Földszint 8., Gazdasági igazgatóság.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kifejezett
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
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2. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ára.
3. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt dokumentumok -
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az ajánlattevő általi felelős
fordítást cégszerűen aláírással kell ellátni.
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja.
5. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
szükséges.
6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
7. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lap- vagy oldalszámozással, lap- vagy oldalszámozást
tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 1 eredeti példányban,
továbbá a 46/2011. (III. 25.) Korm. rend. 7.§ (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében valamennyi oldalt
beszkennelve 1 példány CD-n vagy DVD-n,nem módosítható ill. jelszó nélkül olvasható pdf, tiff vagy jpeg
formátumban kell benyújtani. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal
mindenben megegyezik. A kitöltött szerződéstervezetet word formátumban is be kell nyújtani, amely nem
jelenti az ajánlat 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtást. Az ajánlatokat 1 (egy) darab
lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „12/2013/Péterfy Új szemészeti műlencsék
beszerzése” és „Csak bizottság által bontható fel az ajánlatok felbontásának időpontjában”.
8. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni az
"Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani" szöveget.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőket
terheli.
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
12. Az ajánlat elején felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tűntetni a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti
információkat.
13. Ajánlatkérő az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/A. § m)pontjában foglaltak alapján kiköti a jelen eljárás
alapján megkötendő szerződés felmondási jogát arra az esetre, ha a hivatkozott Kormányrendelet alapján a
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jelen eljárásban beszerezni kívánt szolgáltatásra és árukra a jelen felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési
határidő lejárta előtt keretmegállapodás lép hatályba..
14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott
mennyiségű termékek I. osztályú minőségben történő szállítását.
15. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők,
ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a
meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírási címpéldányát is csatolni kell.
16. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját
központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték
kerül átszámításra a fentiek szerint.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot, igazolást,
dokumentumot.
18. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás
során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának
ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltűntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege
kifizetése megtörténhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén
a szerződésben vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak.
19. További információ az ajánlati felhívás A. melléklet I) pontja szerinti címen, kizárólag faxon vagy e-mail útján
feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 45. §
rendelkezései tartalmazzák.
20. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint értesíti az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
21. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő új gazdasági szereplőt nevez meg a
hiánypótlásban, és e gazdasági szereplő tekintetében lenne szükséges újabb hiánypótlás.
22. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles
megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével nem köthető meg az
írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
23. A fizetési határidő bírálati szempontként való megjelölése Ajánlatkérő a szerződéssel kapcsolatos szállítás
tárgya ellenszolgáltatása összegének fizetési nehézségei miatt indokolt.
24. Az ajánlatok értékelése során a bírálati részszempontok kapcsán a pontszámok megadása a legkedvezőbb
értékhez képest egyenes (2–3. részszempont) ill fordított (1. részszempont) arányosítással történik, 1–100
pont között. Minden egyes részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi
ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő az 1. részszempont
esetében a legkedvezőbb ajánlatnak a legalacsonyabb, a 2–3. részszempont esetében a legmagasabb
értéket tekinti. Az Ajánlatkérő valamennyi bírálati szempont esetében a pontozást két tizedes jegyig végzi el,
a kerekítés szabályai szerint. Az egyes részszempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek
felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek
összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a résszempontok 2–3. pontja esetében a megjelölt
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érték szerinti ajánlatokat kér. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő rögzíti, hogy a résszempontok 2. pontja esetében
megadott érték maximuma 100 pontot ér, valamint a legalacsonyabb érték is minimum 1 pontot ér.
25. Amennyiben bárhol az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő típusokat,
gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása,
könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is
érthető.
26. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg.
27. Jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései
alapján kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati előírásokat a
Kbt. Ötödik Része tartalmazza. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Kbt.
137–138. §-ai tartalmazzák.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
12.12.2013
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