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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424493-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Gyógyászati és sebészeti berendezéssel
kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2016/S 233-424493

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el: http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/9/dokumentacio.doc
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Herbák Henrietta ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (faksz száma: 00506)
Toldi u. 7.
Budapest
1029
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Herbák Henrietta, ügyvéd (faksz száma: 00506)
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20. G. épület Fsz. Gazdasági igazgatóság
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám: 9/2015/Péterfy számú, „Kézi műszerek javítása és karbantartása vállalkozási szerződés
keretében”

II.1.2) Fő CPV-kód
50420000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
1. rész: 32 db optika javítása és karbantartása.
2. rész: 64 db artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és karbantartása.
3. rész: 970 db általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása.
4. rész: 23 db flexibilis video endoszkóp-, flexibilis endoszkóp javítása és karbantartása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
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1. rész: 32 db optika javítása és karbantartása
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50420000
50344000
42676000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
1. rész: 32 db optika javítása és karbantartása, az optika teljes teleszkóp tisztítása, a lencserendszer /
rúdlencsék/cseréje, az optika fényvezető szállal egybeépített külső tubusának cseréje, fókusz beállítás, okulár
csere, tömítések cseréje, tömítés teszt, funkció teszt, az adott eszköz szükség szerinti szétszerelése, valamint
az összeszerelés.
Optika 0° – 7 db.
Optika 12° – 1 db.
Optika 25°- 1 db.
Optika 30° – 15 db.
Optika 70° – 4 db.
Optika 90° – 2 db.
Optika 110° – 1 db.
Optika 170° – 1 db.
Az ajánlati ár meghatározása a teljes mennyiség évi egy karbantartás, javítás szolgáltatási díja alapján történik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás javítás-karbantartás esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás beépített alkatrész esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1.A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.
3. Ajánlatkérő a Jótállás javítás-karbantartás és Jótállás beépített alkatrész értékelési szempontok tekintetében
a 12 hónap alatti (12 hónapnál kedvezőtlenebb) ajánlatot érvénytelennek tekinti, a 18 hónap és a feletti ajánlat a
maximum pontot kapja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2. rész: 64 db artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és karbantartása
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50422000
50344000
42676000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
2. rész: 64 db artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és karbantartása, az eszköz teljes tisztítása,
markolat javítása, hüvely javítása-szigetelésének cseréje, tubusnál porcelán cseréje, vágóeszközöknél élezés,
beállítások, keményfém betétek pótlása, pántok-, szegecselés-, menetek javítása, rugók-, csavarok pótlása,
tömítések cseréje, – trokár esetében csap csere, az adott eszköz szükség szerinti szétszerelése, valamint az
összeszerelés.
Trokár 10 db.
Trokár hüvely 2 db.
Hook 9 db.
Szívó 7 db.
Fogó 11 db.
Tok hüvely 1 db.
Olló 11 db.
Punch 5 db.
Tapintóhorog 3 db.
Rongeur 5 db.
Az ajánlati ár meghatározása a teljes mennyiség évi egy karbantartás, javítás szolgáltatási díja alapján történik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás javítás-karbantartás esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: Jótállás beépített alkatrész esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1.A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.
3. Ajánlatkérő a Jótállás javítás-karbantartás és Jótállás beépített alkatrész értékelési szempontok tekintetében
a 12 hónap alatti (12 hónapnál kedvezőtlenebb) ajánlatot érvénytelennek tekinti, a 18 hónap és a feletti ajánlat a
maximum pontot kapja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3. rész: 970 db általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50422000
50344000
42676000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
3. rész: 970 db általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása, szükség szerint az eszköz
teljes tisztítása, élezése, a csorbult-eltompult részek javítása, menetes részek javítása, rugók-, csavarok
pótlása, beállítások, esetenként galvanizálás, az adott eszköz szükség szerinti szétszerelése, valamint az
összeszerelés.
Aesculap ostor 7 db.
Alávezető 1 db.
Ao adapter 1 db.
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Ao csavarhúzó 3 db.
Ao véső 16 db.
Anatomiás fogó 7 db.
Ár 7 db.
Arthr. Fogó 2 db.
Arthr. Kicsípő 5 db.
Arcüregi csípő 1 db.
Arcüregi fogó 1 db.
Backhaus 7 db.
Befogó 1 db.
Berzi lapoc 1 db.
Bipoláris csipesz 2 db.
Borda terpesz 1 db.
Böhler kengyel 1 db.
Bőrhorog 23 db.
Carclange feszítő 2 db.
Craniotom 5 db.
Célzó 1 db.
Célzópersely 2 db.
Csavarhúzó 5 db.
Csigolyaterpesz 1 db.
Csipesz 29 db..
Csontcsípő 9 db.
Csonthorog 6 db.
Cusco tükör 5 db.
Dermatom 2 db.
Diath kés 1 db.
Distractor 3 db.
Drótbefogó 1 db.
Drótcsípő 14 db.
Érfogó 6 db.
Fejbenyomó 3 db.
Fejkiemelő kanál 1 db.
Felfúró fej 5 db.
Fém szívó 2 db.
Fénykábel 4 db.
Flexibilis fúrószár 2 db.
Fogó 10 db.
Frím 1 db.
Frontfúró 1 db.
Gombos szonda 2 db.
Gyomor varrógép 1 db.
Hegar tűfogó 16 db.
Hidegfényforrás 1 db.
Horgas csipesz 1 db.
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Horog 3 db.
Humbey kés 1 db.
Hüvelylapoc 2 db.
Hüvelytükör 2 db.
Idegsebészeti feltáró 1 db.
Kalapács 11 db.
Kampó 5 db.
Kanyarfúró 2 db.
Kapocs utóverő 1 db.
Karmos adapter 2 db.
Kés 18 db.
Küretkanál 14 db.
Kefetartó doboz 1 db.
Kfi csavarhúzó 4 db.
Kliprakó 1 db.
Kocher 4 db.
Lapoc 3 db.
Lágyrészvédő 1 db.
Liston kés 2 db.
Luer 30 db.
Lumnizter 6 db.
Magfogó 11 db.
Mathieu tűfogó 24 db.
Maryland 1 db.
Méhszonda 5 db.
Mélységmérő 2 db.
Mosquito 9 db.
Motor alkatrész 6 db.
Nyelőcső eltartó lapoc 1 db.
Olló 120 db.
Orburátor 3 db.
Oscilap 56 db.
Önasszisztens 4 db.
Önfeltáró tüske 5 db.
Pathol. Kés 24 db.
Pean 6 db.
Raspa 24 db.
Redon nyárs 4 db.
Redontű 28 db.
Rostasejt fogó 1 db.
Sebészeti tűfogó 2 db.
Shaver kés 1 db.
Szegkivevő 1 db.
Szike 3 db.
Spirál fúró 67 db.
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Sűr. Lev. Vezeték 7 db.
Szonda 1 db.
Tein sín fogó 1 db.
Tokmány 4 db.
Tokmány kulcs 3 db.
Tűfogó 23 db.
Umbach fej 7 db.
Vápabenyomó 1 db.
Vápamaró 1 db.
Vezeték- motorhoz 3 db.
Véső 100 Db.
Volkmann kanál 13 db.
Általános műszerjavítás 55 db.
Az ajánlati ár meghatározása a teljes mennyiség évi egy karbantartás, javítás szolgáltatási díja alapján történik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás javítás-karbantartás esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás beépített alkatrész esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1.A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.
3. Ajánlatkérő a Jótállás javítás-karbantartás és Jótállás beépített alkatrész értékelési szempontok tekintetében
a 12 hónap alatti (12 hónapnál kedvezőtlenebb) ajánlatot érvénytelennek tekinti, a 18 hónap és a feletti ajánlat a
maximum pontot kapja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
4. rész: 23 db flexibilis video endoszkóp-, flexibilis endoszkóp javítása és karbantartása
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
50422000
50344000
42676000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi kézi műszerek javítása és karbantartása 4 rész tekintetében vállalkozási szerződés keretében az
alábbiak szerint:
4. rész: 23 db flexibilis video endoszkóp-, flexibilis endoszkóp javítása és karbantartása, az adott eszköz
szükség szerinti szétszerelése, valamint az összeszerelése, az eszköz tömítettség- és funkció tesztelése,
eszköz munkacsatorna cseréje, fényvezető szál cseréje, optika javítása-cseréje, tömítések cseréje, burkolat
csere, valamint a mechanikai-mozgató elemek (vertikális-, horizontális bowden és kerék áttételek) komplett
cseréje. Video endoszkópok esetében az ajánlatnak nem kell kiterjednie az elektronika – a panel és a video
chip, processzor – javítására, cseréjére.
Video-Colonoscop „Pentax” EC-380FKp.
„Pentax” EC-3870CIFK /konfokális/.
„Pentax” EC-3890FK2.
„Pentax” EC-3490FK.
„EndoMed” EVC 21-37L.
„EndoMed” EVC 21-37L.
„Pentax” EC-380FK2p.
„Pentax” EC-3881FK2.
Video-Duodenoscop „Pentax” ED-3480TK.
„Pentax” ED-3680TK.
„Pentax” ED-3680TK.
Video-Gastroscop „Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-290Kp.
„Pentax” EG-3840TK.
Video-Bronhoscop „Pentax” FNL-15RP2.
Fibero-Bronhoscop „Pentax” FB-18P.
Fibero-Gastroscop „Olympus” GIF-E.
Cystoscop „Olympus” CHF P20.
Fibero-Bronhoscop „Olympus” LF-TP.
Ajánlattevőnek havi 2 db eszköz, azaz 24 db eszköz/év javítását és karbantartását kell vállalnia, egyedi
megrendelés alapján. A video endoszkópok esetében a vállalás nem terjed ki az elektronika – a panel és a
video chip, processzor – javítására, cseréjére.
Az ajánlati ár meghatározása a teljes mennyiség (23 db eszköz) évi egy karbantartás, javítás szolgáltatási díja
alapján történik.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás javítás-karbantartás esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás beépített alkatrész esetében (hónapokban min. 12 hónap, max. 18 hónap) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1.A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.
3. Ajánlatkérő a Jótállás javítás-karbantartás és Jótállás beépített alkatrész értékelési szempontok tekintetében
a 12 hónap alatti (12 hónapnál kedvezőtlenebb) ajánlatot érvénytelennek tekinti, a 18 hónap és a feletti ajánlat a
maximum pontot kapja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b)
pontjaiban, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.
§ (1)] Kbt. 64. §-a irányadó.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően,
a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
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dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. §
(1) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti
részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlatkérő elfogadja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7§ szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, feltéve, ha az abban foglalt információk megfelelnek a jelen
felhívásba előírtaknak.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a KR II. Fejezetében (5.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása
alapján a KR 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a KR IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a KR IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A KR IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét KR VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A KR 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:
Valamennyi rész tekintetében:
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1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló,
nyilatkozata – attól függően, hogy az ajánlattevő 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 12 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés
részenkénti tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint kell
eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., KR. 19. § (7) bek.
Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének meg kell felelnie az
adott követelménynek. Árbevétel estében a közös ajánlattevő árbevételei összeadhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult.
2. Ha ajánlattevő utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának valamelyikében a mérleg szerinti eredmény egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő az utolsó három lezárt üzleti éve 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
jelen pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés részenkénti tárgyából származó -1.
rész: optika javítása és karbantartása, 2. rész: artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és karbantartása,
3. rész: általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása, 4. rész: flexibilis video endoszkóp-,
flexibilis endoszkóp javítása és karbantartása – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja
az 1. rész tekintetében a 12 000 000 HUF;
a 2. rész tekintetében a 3 500 000 HUF;
a 3. rész tekintetében a 22 000 000 HUF;
a 4. rész tekintetében a 24 000 000 HUF összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész: Az ajánlatában a KR 1. § (1) bek. megfelelően, a KR II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
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alkalmassági követelménynek. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a KR 1. § (2) bek. megfelelően, a KR IV. Fejezetében (21,
22, 24 §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a
KR IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.ben foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A KR IV. Fejezetében
meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek.Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az
igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A KR 21. § (3) bek. a),b),i) pontja szerinti –
ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód: Valamennyi rész tekintetében:
1.KR 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három év (36
hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (év/hó);
a nettó ellenszolgáltatás összege; a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy:
neve, beosztása, telefonszáma, telefax száma vagy e-mail címe); a szolgáltatás részenkénti tárgya,valamint
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a KR 22.
§ (1)-(2) bek. szerinti módon igazolva. KR 22. § (5) bek. irányadó.
2. KR 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azon szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek -, akiket ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, sajátkézzel aláírt szakmai önéletrajzuk, az elvárt szakmai képzettségről szóló iratok egyszerű
másolatának csatolása. Csatolandó a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint szakmai
önéletrajz olyan módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható
legyen. Ha a képzettség a Kbt. 69. § (11) bekezdésnek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás és
nyilvántartási szám megjelölése szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban,vagy nem
elérhető, akkor a képzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
3. KR 21.§ (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló leírása legalább az alábbi
tartalommal: eszközök neve, típusa, gyártója, leírás. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az eszközök
a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak. Csatolni kell eszköz-nyilvántartót, ha az eszköz
ajánlattevő saját tulajdonában van. Ha az eszköz nem az ajánlattevő saját tulajdonában van,az igazolás módja:
— ajánlattevő saját maga igazol: keretjogviszonyra vonatkozó szerződés,
— ajánlattevő a tulajdonost alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetként veszi igénybe:
előszerződés csatolása.
Irányadó: Kbt. 65. § (6)-(7),(9), (11) bek., KR 24. § (1). Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a
közös ajánlattevők legalább egyikének meg kell felelnie az adott követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hónap) végzett, legalább 1 db, legalább:
az 1. rész tekintetében 18 000 000 HUF nettó értékű optika javítása és karbantartása tárgyú,
a 2. rész tekintetében 5 000 000 HUF nettó értékű artroszkópos-, laparoszkópos eszköz javítása és
karbantartása tárgyú,
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a 3. rész tekintetében 30 000 000 HUF nettó értékű általános sebészeti kéziműszer javítása és karbantartása
tárgyú,
a 4. rész tekintetében 34 000 000 HUF nettó értékű flexibilis video endoszkóp-, flexibilis endoszkóp javítása és
karbantartása tárgyú referenciával, továbbá ha a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
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 az ajánlattevő
saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összeg
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül az alkalmasságot igazoló dokumentum mögé kell
csatolni.
2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt személyekkel:
— 1 fő elektromérnök,vagy villamosmérnök, vagy gépészmérnök vagy azzal egyenértékű képzettségű, legalább
2 év orvostechnikai eszközök javításában, karbantartásában szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
— 1 fő mechatronikai technikus vagy azzal egyenértékű képzettségű, legalább 2 év orvostechnikai eszközök
javításában, karbantartásában szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
— 1 fő orvosi műszerész vagy azzal egyenértékű képzettségű, legalább 2 év orvostechnikai eszközök
javításában, karbantartásában szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
továbbá nem csatolja a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre
állnak.
3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel:
az 1. rész tekintetében legalább:
— 1 db objektív forrasztó berendezéssel,
— 1 db orvosi műszerészeti célú precíziós lézerhegesztő berendezéssel,
— 1 db kézi műszerek javításához alkalmas indukciós forrasztó berendezéssel;
a 2. rész tekintetében legalább
— 1 db objektív forrasztó berendezéssel,
— 1 db orvosi műszerészeti célú precíziós lézerhegesztő berendezéssel,
— 1 db kézi műszerek javításához alkalmas indukciós forrasztó berendezéssel;
a 3. rész tekintetében legalább
— 1 db objektív forrasztó berendezéssel,
— 1 db orvosi műszerészeti célú precíziós lézerhegesztő berendezéssel,
— 1 db kézi műszerek javításához alkalmas indukciós forrasztó berendezéssel;
a 4. rész tekintetében legalább
— 1 db objektív forrasztó berendezéssel,
— 1 db orvosi műszerészeti célú precíziós lézerhegesztő berendezéssel,
— 1 db kézi műszerek javításához alkalmas indukciós forrasztó berendezéssel,
— 1 db számítógépes fényteljesítménymérő berendezéssel (adatrögzítéssel) endoszkópok javításához.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Összes rész: Összes kötbér: Ptk.6:186.§ (1) alapján: Késedelmi kötbér: eredménytelenül eltelt teljesítési
határidőt követő minden naptári nap után,az egyes szolgáltatás nettó szerződéses értékének 3%a,legfeljebb
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azonban az egyes szolgáltatás nettó szerződéses értékének 30 %a. Hibás teljesítés esetére kötbér:
hibás teljesítéssel érintett egyes szolgáltatás nettó szerződéses értékének 20%a. Meghiúsulási kötbér
(szerződés):szerződésből még nem teljesített szolgáltatás nettó szerződéses értékének 30%a. Meghiúsulási
kötbér (egyes szolg): meghiúsult egyes szolgáltatás nettó szerződéses értékének 30 %a. Hibás teljes.,egyes
meghiúsulás: 3 alkalom után szerz. felmondható. Fizetésifeltétel: igazolt teljesítés értékének kiegyenlítése:1997.
évi LXXXIII. tv.9/A.§-a,Ptk.6:130.§ (1)-(2),Kbt. 135. § (1),(3),(5)-(6) szerint havonta,2003. évi XCII. tv. 36/A §-
a szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattétel, szerződéskötés, kifizetés: HUF. Fizetési késedelem: Ptk.
6:155. § (1) bek. Részletesen a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 13:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/03/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.) G
épület Fsz. 8. Gazdasági igazgatóság.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A bontási eljárásról információk a
Kbt. 68. § szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2020. november.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. §-a szerint. Kbt. 71. § (6) bek. szerinti új gazdasági szereplő
vonatkozásában ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást.
2. Kbt. 47. § (2) bek. irányadó a közbeszerzési eljárás során. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredetiben
szükséges benyújtani.
3. Közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan elérhetik ajánlatkérő honlapján (felhívás I.3)
pont).A honlapra történő belépéshez szükséges azonosító és jelszó a felhívás I.3) pontjában megadott e-
mail címekre együttesen küldött igényléssel kérhető. A közbeszerzési dokumentumok átvétele (elektronikus
formában) az ajánlat benyújtásának feltétele (Kbt. 57. § (2) bek)
4. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2),(4)-(6) és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat,a Kbt.
66. § (6) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet,és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,az ajánlattevőre
vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok
ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő az ajánlat benyújtásától számított 30
napnál nem régebbi cégkivonatát,amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról,
nyilvántartásokból nem érhető el.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k),kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró(k)
meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
8. Ajánlatkérő szerződést bontó feltételt (Ptk. 6:116 § (2) bek.) köt ki,ha Ajánlatkérő fenntartója vagy képviselője
által Ajánlatkérőt is érintő központosított közbeszerzés valósul meg jelen eljárásban megadott teljesítési
határidő lejárta előtt.
9. Alkalmasság igazolása: árbevétel esetében az érintett év,beszámoló esetében az üzleti év utolsó
napján,referencia tekintetében a felhívás feladása napján érvényes Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam az
irányadó.
10. Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2, 3. értékelési szempont, jótállás),
ill. fordított (1. értékelési szempont; ár) arányosítással. A módszer részletes ismertetése a közbeszerzési
dokumentumban.
11. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az
alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 69. § (6) bek. foglaltak alkalmazására, ill. hogy
részenként legfeljebb két ajánlattevőt hív fel az igazolások benyújtására.
13. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi kézi eszközök,
műszerek karbantartás, javítás vagy azzal egyenértékű) legalább 15 millió Forint/év és legalább 5 millió Forint/
káresemény összeghatárú biztosítási fedezetet nyújtó szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni,azt a
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szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni,ill. a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényben tartani.
A biztosítási kötvény másolata mellékletként kerül csatolásra a szerződéshez.
14.Szerződéskötéskor ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgya (egészségügyi kézi eszközök,
műszerek karbantartás, javítás vagy azzal egyenértékű) szerinti MSZ EN ISO 13485:2012 tanúsítvány vagy
azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát.
15.Közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei
irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2016
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