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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200914-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2015/S 111-200914

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:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor utca 8–20.
Kapcsolattartási pont(ok): Zsarnay István
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: kozbeszerzes@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím: www.peterfykh.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200914-2015: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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Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor utca 8–20. G épület II. emelet Közbeszerzés
Kapcsolattartási pont(ok): Zsarnay István
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kozbeszerzes@peterfykh.hu
Internetcím: www.peterfykh.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
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:
Ajánlatkérő meglévő 10 db C íves sebészeti képerősítő berendezésének cseréje 10 darab új komplett
sebészeti képerősítő rendszerre a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukció keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.
1081 Budapest, Fiumei út 17.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Ajánlatkérő meglévő 10 db C íves sebészeti képerősítő berendezésének cseréje 10 darab új komplett
sebészeti képerősítő rendszerre a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” című konstrukció keretében atipikus szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000

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

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

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

mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
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II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című
konstrukció keretében ajánlatkérő meglévő 10 db C íves sebészeti képerősítő berendezésének cseréje, 10
darab új komplett sebészeti képerősítő rendszer beszerzése az alábbiak szerint:
gépek szállítása, telepítése, hiányzó feltételek biztosítása (az új gép férjen be a rendelkezésre álló gépsorba,
ill. helyre; feleljen meg a rendelkezésre álló elektromos feltételeknek, vagy azok géphez kapcsolódó
megfelelő kialakítása), új gép üzembehelyezése, próbaüzem lefolytatása, a gépek használatának betanítása
(jegyzőkönyvvel igazoltan), felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven nyomtatott
formában, és/vagy elektronikus formában (CD) átadása ajánlatkérőnek, a régi gép kiszerelése, elszállítása és
megsemmisítése.
A meglévő (cserélendő) gépek:
1. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil 4E
Gyártási év: 1990
Üzembe helyezés dátuma: 28.5.1990.
Gyári szám: 03061
2. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil 2000
Gyártási év: 1994
Üzembe helyezés dátuma: 23.12.1994. 
Gyári szám: 30140
3. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil Compact
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 31.12.2001.
Gyári szám: 03548
4. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil Compact
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 9.8.2000.
Gyári szám: 03066S07
5. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil Compact
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 17.2.2000.
Gyári szám: 02874
6. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Siremobil Compact L
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 30.12.1996.
Gyári szám: 3611
7. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Exposcop CB7-D
Gyártási év: nincs adat
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Üzembe helyezés dátuma: 23.6.1993.
Gyári szám: 001170
8. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: Exposcop 8000
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 7.2.2001.
Gyári szám: 003611
9. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: GE Stenoscop
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 31.12.1999.
Gyári szám: ND43461101
10. Sebészeti Képerősítő /C-íves/
Gyártmány: GE Stenoscop
Gyártási év: nincs adat
Üzembe helyezés dátuma: 9.4.1998.
Gyári szám: 7299.
Becsült érték áfa nélkül: 250 000 000 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
napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy késedelem
esetén kötbért fizet. 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 1 %-a, legfeljebb azonban az érintett áru ÁFA nélkül számított teljes szerződéses
ellenértéke 10 %-a. A késedelmi kötbér fentiek szerinti maximumának elérése esetén ajánlatkérő a szerződést
felmondhatja.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát,
hogy hibás teljesítés esetén kötbért fizet. Hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett
áru ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 1 %-a, legfeljebb azonban az érintett áru ÁFA nélkül számított
teljes szerződéses ellenértéke 10 %-a. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér fentiek szerinti maximumának
elérése esetén ajánlatkérő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy meghiúsulás
esetén kötbért fizet. Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke a meghiúsulással érintett áru ÁFA nélkül számított
szerződéses értékének 20 %-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében előleg
igénylése esetén ajánlattevőt a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható
összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű,
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a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettség terheli. A gazdasági
társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosítékot az előleg igénylésével
egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, amely elfogadásáról az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 126. §
(5) bekezdése alapján. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel való elszámolásig kell érvényben
maradnia. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy
a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, illetve módon. (Kbt. 126. §. (6) bekezdés b)
pontja). Irányadó: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
Jótállás: a szerződésszerű szállítást és üzembe helyezést követő jegyzőkönyvi átadás dátumától számított 60
hónap
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— A szerződés a KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” tárgyú Európai Uniós pályázati forrásból kerül finanszírozásra. A támogatás mértéke 100 %.
— Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást közvetlen szállítói
kifizetéssel teljesíti.
— A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg
kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése, valamint az 57/A. § (1)-(6) bekezdései
alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát
kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja határozza meg.
— Ajánlattevő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel történő
elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által részletesen szabályozott
módon köteles megtenni.
— Az igényelt előleg összege a szerződés teljesítését követően kiállított (vég)számlából kerül levonásra.
— Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
— Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően 1 db
(vég)számlát nyújthat be. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással, számla ellenében,
magyar forintban történik a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak, valamint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
alapján.
— A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is: „Pályázati azonosítószám:
KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”
— A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek mérési jegyzőkönyvben dokumentált 24 órás méréssel
alátámasztva kell kimutatnia, hogy a leszállított berendezés a régi (ajánlatkérőnél jelenleg meglévő, üzemelő)
berendezéshez képest egy vizsgálatra vetítve a legalább 15 %-os energia-felhasználás csökkenést teljesíti. Az
előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a végszámla kifizetésének feltétele.
— A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
tagja a szállítói előleg kifizetését független, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos

http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
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irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az
ellenőrzés megállapításai nyertes ajánlattevőre nézve kötelező erővel bírnak.
— Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesít kifizetéseket.
— Irányadó jogszabály különösen a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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: igen
A különleges feltételek meghatározása: Ajánlatkérő előírja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számára,
hogy az áruk tekintetében környezetbarát csomagolást alkalmazzon, és azt a leszállítást követően
saját erőforrásaival szállítsa el és környezetkímélő módon kezelje. Ajánlatkérő továbbá előírja a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél részére, hogy az áruk telepítése és üzembe helyezése, illetve a meglévő
berendezések szakszerű eltávolítása és megsemmisítése során a legkisebb környezeti terhelésre
törekedjen.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a fentebbiek teljesítéséről írásbeli dokumentumban köteles igazolni
ajánlatkérő részére a semlegesítést követő 15 munkanapon belül. Amennyiben nyertes ajánlattevőként
szerződő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ajánlatkérőként szerződős fél jogosult a szerződés
hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni.
A nyertes ajánlattevőnek – a teljesítés feltételeként – 24 órás zavartalan, hibamentes próbaüzemet kell
végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben nyertes
ajánlattevőként szerződő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni.

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 részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k)
pontokban, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az a gazdasági szereplő, aki
esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezésben a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 2–8. és 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2)
bekezdésében, valamint Kbt. 57. § (1) bekezdés 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.
A Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okot a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontban foglaltaknak
megfelelően kell igazolni.
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— Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) az alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell
eljárnia részvételre jelentkező az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a jelentkezésben 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, a részvételre
jelentkező 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.
Irányadó útmutatók: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (K.É. 2012. évi 61. szám;
1.6.2012.);
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-
ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.)
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzétételének napjánál
nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.

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 részvételre jelentkező valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi fizetési számláról szóló, nyilatkozata – attól függően,
hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult-e.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján részvételre jelentkező
saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti 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 a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Amennyiben részvételre
jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy elegendő erről
cégszerűen nyilatkozni.
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Ha a részvételre jelentkező 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 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés
tárgya (új sebészeti képerősítő rendszer) szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben a részvételre jelentkező 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
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3)
bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése
alapján támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-
ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Részvételre jelentkező alkalmatlan,
1. Ha részvételre jelentkező számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely
fizetési számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot
meghaladó fizetési sorba állítás előfordult.
2. Ha részvételre jelentkező 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 a részvételre jelentkező 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 a
részvételre jelentkező pénzügyi alkalmasságát megállapítani az eljárást megindító hirdetmény III.2.2 2.pont
vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (új sebészeti képerősítő rendszer)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 000 000 HUF
összeget.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése legalább az alábbi
tartalommal: a teljesítés ideje (év/hó) és helye; a nettó ellenszolgáltatás összege, a szerződést kötő másik fél
(neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma,) a szállítás tárgya,
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.
2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell valamennyi megajánlott áru vonatkozó magyar nyelvű termék leírását és fényképét. A termékleírást
legalább az alábbi tartalommal kell csatolni: a termék neve, a termék gyártójának neve és székhelye, a termék
forgalmazójának neve és székhelye, termék származási országa, a termék leírása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az áru hitelességét ajánlatkérő felhívására igazolni kell, amely
magában foglalhatja az adott megajánlott áru természetben (fizikai valójában) történő bemutatását is.
3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4/2009. (III. 17.) EüM
rendeletben előírt, a megajánlott árura vonatkozó tanúsítvány csatolása
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése
alapján támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-
ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Részvételre jelentkező alkalmatlan,
1. Ha részvételre jelentkező nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három évben (36 hónapban) végzett, legalább 1 db, összesen legalább 200 000 000 HUF nettó értékű, a
közbeszerzés tárgya (új sebészeti képerősítő rendszer) szerinti szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a
referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
2. Ha részvételre jelentkező nem rendelkezik az áru magyar nyelvű leírásával, továbbá fényképével, amely
alkalmas annak megállapítására, hogy a termék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Mechanika
C-ív mélysége: min. 680 mm;S=10
Szabad nyílás: min. 780 mm
Orbitális mozgás: min. 120°; S=10
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Legyező mozgás: min. 10°
Vertikális mozgás: min. 400 mm
Horizontális mozgás: min. 200 mm
C-kar leforgathatósága: min. ±180°
Lábkapcsolóval rendelkezik.
Generátor és röntgencső
Nagyfrekvenicás röntgengenerátorral rendelkezik
Processzoros vezérléssel rendelkezik
Csőfeszültség tartomány: min. 40-110 kV
Álló anódú rtg.csővel rendelkezik
Sugárrekesz
Írisz kollimátorral rendelkezik
Forgatható, szimmetrikus résblendével rendelkezik
Forgatás: min. ±180°
Képerősítő és TV
Képerősítő bemeneti mező méret: minimum 9”
Átkapcsolható képméretek száma: min. 2 db
Beépített finomrács: min. 36 lamella/cm
CCD TV kamerával rendelkezik
Kamera képforgatás: ±360°
Átvilágítási üzemmód utolsó kép tartásával
Legnagyobb beállítható csőáram folyamatos átvilágításnál: minimum 15 mA
Legnagyobb beállítható csőáram impulzus átvilágításnál: minimum 20 mA
Felvételi üzem
Legnagyobb beállítható csőáram digitális felvételi üzemben (snapshot): Minimum 20 mA
Legnagyobb beállítható csőáram felvételi üzemben: Minimum 20 mA
Szeparált monitorkocsi
Képmegjelenítő monitor: 2 db
Monitor hasznos képátmérője: Minimum 19”
TFT monitorral rendelkezik
Páciens adatok bevitele
Képcsere a monitorok között
Monitorok motorikus magasság állíthatósága
Digitális egység
Képfeldolgozó és képtároló mátrix (min. 1024x1024)
Szürkeségi fokozatok száma: Minimum 10 bit
Tárolt képek száma aktív memóriában 1024x1024 mátrixban DICOM formátumban: Min. 50000 tárolt kép
visszakereshetően
Digitális valós idejű képfeldolgozás
Páciens adatkezelés
DSA és Roadmap funkcióval való bővíthetőség lehetősége a berendezésen
Neuro-navigációs rendszer jövőbeni csatlakoztatásához upgrade /interface/ lehetősége
DICOM hálózati kapcsolat (send, print, munkalista)
CD, DVD és USB
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3. Ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik az áru tekintetében a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt,
a megajánlott árura 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
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/E /15
„Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” azonosítószámú pályázatra.
A hivatkozott pályázat benyújtásának feltétele a nyertes ajánlattevővel megkötött feltételes szerződés
megkötése. A pályázat benyújtásra ismert határidő a nyílt eljárás vonatkozásában a Kbt. előírásai szerinti
határidők betartásával nem lehetséges, figyelemmel a bírálat és 4/2011. Korm. rendelet szerinti ellenőrzés
időtartamára is. A fentebbi kivételesen indokolt és sürgős eset miatt alkalmaz Ajánlatkérő gyorsított meghívásos
eljárást.

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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
5/2015/Péterfy 10 darab új komplett sebészeti képerősítő rendszer beszerzése

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 19.6.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
19.6.2015 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
3.7.2015

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia
megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”.

VI.3) További információk
1. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 19.6.2015 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
Hely: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–
20.) G. épület, II. emelet, Közbeszerzés.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek.
A részvételi jelentkezések munkanapokon 8:00–13:00 óra között, a részvételi határidő napján 8:00–11:00 óra
között nyújthatóak be. A személyes benyújtás előzetes jelentkezéshez nem kötött. Ajánlatkérő a részvételi
jelentkezés átvételéről átvételi elismervényt állít ki.
2. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra
irányuló igényt (pályázatot) kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia
megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukció keretein belül. Ajánlatkérő felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el
nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés
akkor lép hatályba, amikor Támogatói Okirat megkötésre került. Az eljárást megindító felhívás II.3) A szerződés
időtartama vagy a befejezés határideje pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés
hatálybalépésének időpontjától kezdődik. A Támogatói Okirat megkötéséről a szerződés tervezetben foglaltak
szerint az ajánlatkérőként szerződő fél haladéktalanul értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő felet.
3. A részvételi jelentkezésben a részvételi jelentkezőnek 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.
4. Az ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 40. § (1) bekezdése
alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 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.
5. Amennyiben részvételre jelentkező kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell a
részvételre jelentkező, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére.
6. 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 részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. A részvételre
jelentkező általi felelős fordítást cégszerűen aláírással kell ellátni. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
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7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos
valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban kell benyújtani.
8. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, a részvételre jelentkezőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni szükséges.
9. A részvételi jelentkezéseket 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. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében cégszerűen
aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a tekintetben, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott
példánya a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyezik. A részvételi jelentkezéseket 1 (egy)
darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „5/2015/Péterfy 10 darab új komplett
sebészeti képerősítő rendszer beszerzése” és „Csak bizottság által bontható fel a részvételi jelentkezések
felbontásának időpontjában”.
10. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártáig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételi jelentkezőt terheli. A postán feladott
küldeményen fel kell tüntetni az „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani” szöveget.
11. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a
részvételre jelentkezőket terheli.
12. A részvételi jelentkezés elején felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 62. § (5) bekezdés
szerinti információkat, továbbá a részvételre jelentkező telefon- és faxszámát, e-mail és internet címét,
kapcsolattartója telefon- és faxszámát, e-mail címét.
13. A részvételi jelentkezések részeként csatolni kell a részvételi jelentkezéseket aláíró(k),
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult
részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezések esetén részvételre jelentkező, 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 közjegyző által
kiállított aláírás mintáját is csatolni kell.
14. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a
részvételre jelentkező saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
15. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot,
igazolást, dokumentumot.
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16. Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az részvételre jelentkezők között a jelen
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon részvételre
jelentkezőt, aki a közös részvételre jelentkezőket az eljárás során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben
megteszi, tartalmazza a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését, a közös részvételre jelentkezők
bankszámláját külön-külön feltüntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege kifizetése megtörténhet. A
megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertessége esetén a szerződésben
vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget
vállalnak.
17. További információ az eljárást 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.
18. Amennyiben bárhol a 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.
19. Az ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai
alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította
meg.
20. Az eljárás során tartósan vagy ideiglenesen használt (DEMO) termékek nem ajánlhatóak.
21. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által leszállításra kerülő új berendezések a régi (meglévő,
ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezésekhez mérten egy vizsgálatra vetítve minimum 15 %-os energia
megtakarítást kell teljesíteniük.
Ajánlattevőnek az eljárás második szakaszában az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan,
hogy a megajánlott berendezések a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezésekhez
mérten minimum 15 %-os energia megtakarítást biztosítanak. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
22. A részvételre jelentkezők a 21. pont szerinti nyilatkozatuk megtételéhez ajánlatkérőnél üzemelő,
meglévő, cserélendő berendezéseken az eljárás első, részvételi szakaszában mérést végezhetnek.
Ajánlatkérő a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül minden részvételre jelentkező számára
egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a mérések elvégzésére. A kérelmet a h.herbak@upcmail.hu és
kozbeszerzes@peterfykh.hu e-mail címre kell elküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
gazdasági szereplő neve; székhelye, levelezési címe; e-mail címe, telefon és faxszáma, az eljárást megindító
felhívás TED vagy KÉ száma.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 1076 Budapest,
Péterfy Sándor utca 8–20, G. épület bejárata. Időpont: 15.6.2015. 11:00 óra. A helyszíni bejáráson jegyzőkönyv
készül, amelynek részét képezi a megjelentek jelenléti íve is. A helyszíni bejáráson a kiegészítő tájékoztatást
úgy kell megadni, hogy az ne sértse a részvételre jelentkezők esélyegyenlőségét. A helyszíni bejárásról
készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő e-mail útján megküldi valamennyi részvételre jelentkezők részére a Kbt-ben
meghatározott határidőn belül. A helyszíni bejárás során a részvételre jelentkezők megtekinthetik a beszerzés
tárgyát, jegyzeteket készíthetnek, kérdéseket tehetnek fel, amelyet Ajánlatkérő a helyszínen megválaszol. Azon
kérdésekre, amelyekre Ajánlatkérő a helyszínen nem tud választ adni – a kérdés jegyzőkönyvbe vételével –
Ajánlatkérő a jegyzőkönyvbe foglaltan írásban ad választ.
24. Ajánlatkérő dokumentációt biztosít. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi
jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A
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dokumentáció jelszó ellenében, térítésmentesen elérhető ajánlatkérő honlapján a www.peterfykh.hu Közérdekű
adatok közbeszerzés/közbeszerzési eljárásaink címszó alatt. A dokumentáció eléréséhez szükséges jelszót
regisztrációs kérelemmel kell igényelni a h.herbak@upcmail.hu és kozbeszerzes@peterfykh.hu e-mail címen. A
regisztrációs kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: dokumentációt kiváltó neve; székhelye, levelezési
címe; e-mail címe, telefon és faxszáma, az eljárást megindító felhívás TED vagy KÉ száma. A dokumentáció
megküldésének kérése (Kbt. 50. § (3) bekezdés) esetén a kérelemmel együtt a regisztrációs kérelmet is meg
kell küldeni az ajánlatkérő részére.
25. A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek méréssel kell ellenőriznie és
szükség esetén korrigálnia a becsült energia felhasználási értékeket. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
kötelessége és felelőssége annak egyértelmű bizonyítása, hogy a cserélendő berendezések, készülékek
energia felhasználásához képest a leszállításra kerülő berendezések, készülékek az energia megtakarítás előírt
legalább 15 %-os mértékét teljesítik.
26. A meglévő, régi berendezések elszállítása tekintetében, az elszállítást megelőzően legkésőbb 4 héttel
jelezni szükséges az ajánlatkérő részére az elszállítás pontos időpontját. A régi berendezések elszállítása
legkorábban az új berendezések szállítása előtt 1 héttel lehetséges. A próbaüzem minimális időtartama 7 nap.
A próbaüzem beleszámít a teljesítés időtartamába. Az teljesítés akkor tekinthető teljesnek, ha a leszállítást
és beszerelést követő próbaüzem és a próbaüzem időtartama alatt elvégzett oktatások megtörténtek és a
legalább 15 %-os energia megtakarítást igazoló mérések lefolytatását és ezek dokumentálását, valamint a
régi berendezések dokumentált selejtezését, leszerelését és dokumentált elszállítását, megsemmisítését a
nyertesként szerződő fél igazolta.
27. A jelen felhívásban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerinti.
28. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a tárgybeli közbeszerzési eljárás befejezését követően a
szabályossági tanúsítvány nem kerül kiállításra, és így a beszerzés költsége nem elszámolható, Ajánlatkérő
ezen körülményt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés bontó feltételeként
határozza meg. A szerződés ezen okból történő megszűnése esetén a szerződő felek közötti elszámolásra a
Ptk. előírásai az irányadóak.
29. Jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó
jogszabályok 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
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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:
8.6.2015
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