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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17285
Postai cím: Semmelweis utca 15-17.
Város: Pásztó
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Muhari Géza
Telefon: +36 32561010
E-mail: margitkp@invitel.hu
Fax: +36 32460404
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
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)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): kórház
I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
pályázat keretében röntgen beszerzés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17. Margit Kórház Pásztó
NUTS-kód HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adás-vételi szerződés KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó
beszerzések támogatása” pályázat keretében röntgen beszerzés tárgyban
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
33000000-0

További tárgyak:

33111000-1

Kiegészítő szójegyzék

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1 db távirányításos-átvilágító felvételi röntgen berendezés
A KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
pályázatban előírtak szerint Ajánlatkérő saját tulajdonába kerülő, saját OEP finanszírozási
tevékenységi körében használt röntgen berendezést szerzi be, melyhez kapcsolódóan annak
szállítását, telepítését, üzembe helyezését, kezelőszemélyzet betanítását; annak a fenntartási
időszak végéig tartó jótállását, valamint a napi működéshez szükséges tervszerű, megelőző
karbantartását rendeli meg.
A KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
pályázat előírása szerint a megajánlott berendezésnek a meglévő Medicor UV-56P 4W típusú
röntgen készülékhez viszonyítva minimum 15 %-os energia-megtakarítást kell elérnie (1 vizsgálatra
vetítve), hatásos teljesítmény figyelembe vételével.
Csak új röntgen berendezés ajánlható az eljárásban.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a gépspecifikus építési és szakipari munkák szakszerű kivitelezését az Eladó által elkészített
telepítési tervdokumentáció alapján
- meglévő, cserére kerülő rtg. készülék leszerelésének, elszállításának költségét, hulladék
lerakóhelyen történő elhelyezésének igazoló dokumentumát
- minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, járulékos
munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot
- induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget
- EV mérési jegyzőkönyveket
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- szakhatósági engedélyek díját
- Meglévő állapot szerinti a rtg. berendezés működésével kapcsolatos tételes (villamos)
energiafogyasztás referenciamérését
- Üzembe helyezést követően és 5 éven keresztül évi egy alkalommal a rtg. berendezés
működésével kapcsolatos (villamos) energiafogyasztás mérését, ill. 24 órás mérési idő alatt,
azonos vizsgálati mennyiség mellett, 1 vizsgálatra vetített min. 15%-os mértékű
energia-felhasználás csökkenésének igazolását
- fenntartási időszak végéig (60 hónap) terjedő jótállást,
- fenntartási időszak végéig (60 hónap) napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző
karbantartást
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat,
csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést, az üzemeltető
képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat és az esetlegesen szükséges
szakhatósági egyeztetéseket.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér:
nettó ajánlati ár 2 %/késedelmes naptári nap.
Eladó a felróható késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel
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tartozik. A késedelmi kötbér az esedékes számla illetve a teljesítési biztosíték értékéből is
érvényesíthető. Megrendelő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele
esetén a számla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a teljesítési biztosítékot
biztosító bankgarancia igénybe vétele a Megrendelő részéről a bankgarancia feletti egyoldalú
rendelkezési joggal történhet.
Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt az Eladó - Megrendelő felszólításától
számított - 10 munkanapon belül történő átutalással köteles rendezni.
Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti időpontja a készre
jelentés (teljesítési időpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a teljesítési
határidő időpontja.
Az Eladó csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.
A Kbt., valamint a 38. § (3) bekezdés s) pontjának rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik
Könyvének XXVI. fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.
A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a
szerződésszegésért.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25 %-os mértékét.
2. Hibás teljesítési kötbér:
Eladó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 24
órán belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy igény esetén
cserekészüléket kell biztosítani. Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást,
úgy késedelmes naponként a hibás teljesítéssel érintett termék beszerzéskori nettó értéke 3
%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésre az
Eladó garanciáját kiterjeszti.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladónak, neki felróható okból, oly mértékű a
hibás teljesítése, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25 %-os mértékét.
A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a
szerződésszegésért.
3. Teljesítési Biztosíték:
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerű teljesítési kötelezettségei biztosítására
teljesítési biztosítékot nyújt a nettó ajánlati ár 5 %-nak megfelelő összegben, a szerződésszerű
teljesítés végéig, amely teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint. A teljesítési biztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően
(eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv) szolgáltatja vissza az ajánlatkérő.
4. Jólteljesítési biztosíték:
Eladó a teljesítést követően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási kötelezettségei
teljesítésének biztosítására Jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani (a szerződés teljesítésekor),
amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 2,5 %-a a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a
Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint. A Jólteljesítési biztosítékot a
vonatkozó jótállási idő teljes időszakára teljes összegben kell biztosítani.
Eladó a jólteljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét az átadás-átvételi eljárást
követően a jótállási kötelezettség kezdetekor (a szerződés teljesítésekor) a Kbt. 126 § (6) bekezdés
a) pontja alapján - választása szerint - nyújtja. A teljesítési és Jólteljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátásának időpontja: Kbt. 126. § (4) bek. szerint.
5. Jótállási idő:
A KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
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pályázatban előírtak szerint a teljesítéstől számított 60 hónap.
6. Előleg visszafizetési biztosíték:
Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtható a Kbt. 126. § (6) b) pont szerint:
- a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel, vagy
- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit
szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként”.
Az előleg visszafizetési biztosíték érvényességi idejére vonatkozóan az előleggel való elszámolás
végéig történő fenntartást írja elő Megrendelő.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
a teljesítési és az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtásáról.
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes és pontos leírását az ajánlattételi
dokumentációban ismrtetett szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele eredményes átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Támogató útján átutalással
egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. tv. 36/A. §, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv., a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
A fizetési határidő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvben, a 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak foglalt szabályok szerint történik (szerződő hatóságnak nem minősülő
személlyel kötött szerződése esetén).
A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Szállító a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi
kamat számlázására jogosult.
A számlák kifizetésének további feltétele az Eladó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb
jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Az eszközbeszerzés a KEOp-5.6.0/E/15 pályázat keretében - amennyiben nyertes lesz - 100,000000
%-ban támogatott, szállítói finanszírozású.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint. A további fizetési
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feltételeket az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
Előlegfizetés:
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján:
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a, a 4/2011. (I.28)
Kormányrendelet 57. § (3) bekezdése alapján. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig
mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet alábbi
szabályozása szerint:
57/A. § (1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint
b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit
szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító
közvetlenül a Támogatótól igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A
kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő
5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás
részletszabályait.
A szállítói előlegen túlmenően Ajánlatkérő nem biztosít további előleget a Kbt. 131. § (2) bekezdése
alapján.
A szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § (4)-(6) bekezdései irányadók.
Nyertes ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről - a Kedvezményezett és a projekt
nevének, azonosító számának feltüntetésével, az előleg kézhezvételétől haladéktalanul - számlát
kiállítani és azt ajánlatkérő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A folyósított szállítói
előlegnek megfelelő összeg a számlából kerül levonásra.
Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
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társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőknek, illetve nem követeli meg a nyertes
ajánlattevőktől a gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé önálló ajánlattevők tekintetében sem a projekttársaság alapítását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet
4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet
8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet
93/42/EGK irányelv
98/79/EK irányelv
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 eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és a Kbt. 57. §
(1) a)-d) és f) pontja szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8, 10-11 § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének és Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontjai hatálya
alá.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén közös részvételre jelentkezők) csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
(Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén közös részvételre jelentkezők):
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- a meg nem jelöltekre az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
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nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
(a 310/2011. (XII. 23.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról kormányrendelet 10. §
szerint)
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az eljárást megindító részvételi
felhívás feladásának dátumától korábbi keltezésűek.
Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 7. § szerint a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014.-án közzétett útmutatójára 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 (2014. évi 57. szám).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára 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 /KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladását követően
kiállított nyilatkozata (attól függően, hogy a Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
- Mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
- Volt-e a pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül
15 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő sorbanállás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
(310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. a) pont).
P2 Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő üzleti év teljes, valamint a
közbeszerzés tárgyának megfelelő (röntgen berendezés szállítás) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételének összességéről szóló nyilatkozat attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14.§ (1) bek. c) pont).
A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek a Részvételre jelentkező a Kbt.
55. § (4)-(5)-(6) bek. a) és c) pontjai szerint is megfelelhet. A P1 minimumkövetelmények a Kbt. 55.
§ (4) bekezdése szerint egyenként vonatkoztathatóak közös részvételre jelentkezőkre, a P2.
minimumkövetelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik az ajánlatkérő által P2 pontban előírt teljes időszakban
teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Az ajánlatkérő a részvétele jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát
megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi
10

adó nélkül számított - árbevételének átlaga eléri a min. nettó 24 millió Ft-ot. (310/2011. (XII. 23.)
Korm. rend. 14. § (2) bek.)
Ha a részvételre jelentkező P2 pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14.§ (3) bek.).
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 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. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (5) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező:
P1. ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata(ok) szerint a pénzforgalmi számlá(ko)n az eljárást
megindító hirdetmény feladását megelőző egy éven belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult
elő.
P2. Ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő üzleti év teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételének összessége nem éri el a min. nettó 30 000 000
HUF-ot, melyből a közbeszerzés tárgya szerinti (röntgen berendezés szállítás) - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételének összessége nem éri el a min. nettó 24 000 000 HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 év, M1 alkalmassági
minimumkövetelményében meghatározott teljesített adásvételi referenciájának ismertetésével, és
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott igazolással,
vagy nyilatkozattal, amely tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését,
a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, és az M1 alkalmassági
minimumkövetelményekben előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű
ellenőrzéséhez szükséges adatokat. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (1) a) pont).
M.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek, köztük a minőség-ellenőrzésért felelős
megnevezésével, csatolva a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, a végzettségüket
igazoló okirato(ka)t, valamint valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a
szerződés teljesítésében. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15.§ (1) c) pont )
Egy szakembert csak egy szakág/szakterület vonatkozásában lehet megfeleltetni. Az M2
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség ellenőrzéséhez kérjük, hogy a szakmai
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önéletrajzot év/hónap bontásban adják meg.
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek a részvételre jelentkező a Kbt. 55.
§ (4)-(5) bekezdések és Kbt. 55. § (6) bek. a) és b) pontja szerint is megfelelhet.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt
követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 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. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 17. § (1) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező:
M1. Ha az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik:
legalább egy darab, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, minimum nettó 45
millió forint értékű röntgen berendezés adásvételi szerződéssel,
M2. Ha nem rendelkezik:
- legalább két felsőfokú végzettségű, min. 3 év szakirányú gyakorlatot (egészségügyi gép-műszerek
telepítése, üzembe helyezése és/vagy szervizelése) igazoló szakemberrel;
- és ha nem rendelkezik még legalább egy, min. középfokú végzettségű, minőségellenőrzésért
felelős szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
x Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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A KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
konstrukcióban a pályázat benyújtásának a feltétele a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás,
és a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés megléte. Ezt a 2015. június 4-én közzétett
pályázati útmutató tartalmazza. A benyújtási határidő - 2015. augusztus 5. és 17. A Kbt. 83. §-a
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, az értékelés, valamint a szerződéskötés a törvény szerint
határidőkkel nem lebonyolítható, ezért ajánlatkérő gyorsított meghívásos eljárás lefolytatását
alkalmazza.
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont
1. Ajánlati ár (nettóHUF)
2. Szakmai ajánlat
2.1) Általános követelmény: digitális
tomoszintézissel bővíthető (Igen/Nem)

Súlyszám
120

15

2.2) Detektor: panel mozgástartománya
rögzített asztallapnál min. 140 cm
(Igen/Nem)

5

13

2.3) Akvizíciós állomás: a készülék
vezérlésére és paraméterezésére
alkalmas integrált akvizíciós állomás (a
röntgengenerátor paraméterei, a páciens
és vizsgálati adatok, valamint az elkészült
képek egyazon felületen jelennek meg)
(Igen/Nem)

5

2.4) Röntgen cső: Anód hőkapacitása min
400 kHU; a Kbt. 71. § (7) bekezdése
szerinti ajánlat:: 650 kHU (előny a több)

5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/07/07 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A kiegészítő irat díját a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig a Syntron Kft. CIB Bank Rt. 10700244-26179401-51100005
pénzforgalmi számlájára. Az ár 27 % ÁFA-t tartalmaz.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/07/07 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/07/15 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-5.6.0/E/15 projekt
VI.3) További információk (adott esetben)
RÉSZVÉTELI SZAKASZ:
1) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 25 § (adott esetben), a Kbt. 40. § (1) bek., Kbt.
58. § (3) bek. Kbt. 60. § (3) és (5) bek. és a Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozatokat.
A Kbt. 40. § (1) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatot nemleges válasz esetén is meg kell tenni.
A részvételi jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (5)-(6). bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez, csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását nemleges tartalom esetén is
kérjük benyújtani.
Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző egy év valamennyi pénzforgalmi
számlaszámáról (az adott időszak nem teljes egészében aktív, hanem egy részében lezárt
pénzforgalmi számlaszámáról) a P1 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló részvételi
jelentkezőnek, vagy alvállalkozónak, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek
nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő az eljárásban a kizáró okoknak való megfelelőséget, és az aláírási jogosultságot a
cégkivonat alapján ellenőrzi.
A részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF. fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik
3.) A részvételi jelentkező köteles mellékelni a részvételi jelentkezéshez a részvételi jelentkező,
alvállalkozó, vagy az alkalmassági igazolására igénybe venni kívánt szervezet képviseletében az a
részvételi jelentkezésben nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját
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(2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett
meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról
legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3)
bekezdése szerint).
4.) A kiegészítő iratokat részvételre jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkezőnek, vagy a
részvételi jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el
kell érnie. A kiegészítő irat átvétele (személyes, vagy elektronikus) az eljárásban való részvétel
feltétele (Kbt. 49. § (6) bek). A kiegészítő iratot hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet
személyesen átvenni. A részvételi határidő napján a kiegészítő irat személyesen átvehető
10:00-11:00 óráig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a
határidőket a www.pontosido.hu weboldal “Budapest idő” adat alapján állapítja meg. A kiegészítő
iratokat ajánlatkérő írásos kérésre (e-mail vagy fax) elektronikusan is megküldi a részvételre
jelentkezők részére a Kbt. 50. § (3) bekezdésében előírt határidőn belül. A kiegészítő iratok
átvételét átvételi elismervénnyel igazolni kell, mely a részvételre jelentkezés feltétele!
5.)A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az részvételre
jelentkezőt terheli.
6.) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja: az részvételi jelentkezést a cégjegyzésre
jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 papír alapú +1 elektronikus példányban (1 eredeti papír alapú,
és 1 db eredeti példányról készült pdf formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD) kell
benyújtani kiegészítő iratok részletes rendelkezései alapján. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú
példány és további elektronikus példány közötti eltérés esetén a papír alapút tekinti mérvadónak. A
postán feladott részvételi jelentkezéseket csak abban az esetben tekinti ajánlatkérő határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A
részvételi jelentkezés , és az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat
részvételre jelentkezőt terheli.
7.) Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti
vagy hiteles másolatban kéri benyújtani.
Nem elektronikus úton történő részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezés Kbt. 61. § (1)
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A közbeszerzési eljárás során benyújtott további
dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint másolatban is benyújthatók.
Amennyiben bármely, részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy az Részvételre jelentkezőnek az eredeti dokumentum mellé
csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja részvételre jelentkező felelősségteljes
fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.]
8.) A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: az árbevétel tekintetében az érintett év,
beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, egyéb esetekben a különböző devizák
forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat alkalmazza ajánlatkérő. A részvételi jelentkezésben nem magyar forintban
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
9.) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra, Ajánlatkérő a pályázatot a
KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”
konstrukcióban a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően nyújtja be.
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10) A Kbt. 125. § (10) bekezdését Ajánlatkérő alkalmazza az alábbiak szerint: a KEOP-5.6.0/E/15
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása” pályázat keretében
a támogatás még nem áll rendelkezésre, a támogatási szerződés, és előírásai nem ismertek, ezért
amennyiben olyan előírást tartalmaz a megkötött Támogatási szerződés (sikeres pályázat esetén),
mely a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésre alkalmazandó, akkor
azt Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (10) szerint jár el.
11) A részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívással és a kiegészítő iratokkal kapcsolatos
tájékoztatást a Kbt. 45. § foglaltak alapján kérhet, és kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum
a kiegészítő iratok részévé válik. Hiánypótlásra és tisztázásra vonatkozóan a Kbt. 67.-68 §
rendelkezései irányadók.
12.) Az eljárást megindító hirdetmény III.2.2 pont (P1-P2) és III.2.3 pont (M1-M2) szerinti
alkalmassági minimumfeltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13.) A Kbt. 60, § (4) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem
tehet ajánlatot!!!
14.) A részvételi jelentkezés bontására a Kbt. 62. § (1) (2) és (5) bekezdése vonatkozik. Bontás
helye: Syntron Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Bontás, benyújtás határideje: 2015. július 7. 11:00 óra
AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ:
14.) Az ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő a Kbt. 85. § (3) és 86. § (1) bekezdései szerint küldi meg az
Ajánlattevőknek.
15.) Az eljárásban való részvétel feltétele:
500 000 HUF összegű ajánlati biztosíték teljesítése melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell.
(Kbt. 58. (1) bek. a) pont)
Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- átutalással ajánlatkérő Margit Kórház Pásztó 10037005-00324395 pénzforgalmi számlájára,
vagy a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlati biztosíték nem válhat a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
történik. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, igazolásának módja:
- átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás másolatban való benyújtásával,
- bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynél eredeti dokumentummal.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén
a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 25. § (5) bek.).
Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés
megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt.
59. § (4) bek.)
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlati biztosítékos ajánlattevő az
Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre.
16.) Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott értékelési
szempontok alapján értékeli. Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit
a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy:- a legjobb ajánlat tartalmi
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elemeire maximális 5 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére
pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással (1.
értékelési szempont), vagy a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással (2.4. értékelési
szempont)
A Kbt. 71. § (3) bek. c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 5 pont.
- az értékelési szempont teljesítése esetén maximális 5 pontot, nem teljesítése esetén minimális 1
pontot ad pontozással (2.1.) 2.2.) és 2.3.) értékelési szempontok). (KT 2/2004. sz módosított
ajánlása szerint).
Ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal,
a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Képlet:
amennyiben a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb ( 1. értékelési szempont)
P = A legjobb / A vizsgált (P max -. P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
amennyiben a legmagasabb érték a legelőnyösebb: (2.4. értékelési szempont)
P = A vizsgált /A legjobb (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.
Összefoglalóan:
Fordított arányosítás: 1. értékelési szempont
Abszolút módszer, megadott szempont teljesítése: 2.1.) 2.2.) és 2.3.) értékelési szempontok
Egyenes arányosítás: 2.4.) értékelési szempont
Az ajánlat érvénytelen, ha a Röntgen cső: Anód hőkapacitása min 400 kHU értéket nem éri el.
Az ezek alatti megajánlott érték esetében az ajánlat érvénytelen.
17.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedi meg a
projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért a Kbt. 25. § szabályai
szerint. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, és az erre
vonatkozó meghatalmazást, valamint a megállapodást csatolni kell.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé önálló ajánlattevők tekintetében sem a projekttársaság alapítását.
18.) Ajánlattevő által kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- Az árajánlat tartalmazza az ismertetésre kerülő berendezés(ek) és tartozékai ajánlati árát,
valamint a teljesítéshez szükséges szolgáltatások díjainak összegét. Az ajánlati árakat
tételszámonkénti mennyiségekre kibontva kérjük meghatározni. (összesített terméklista nettó
összár oszlop)
- Az ajánlat tartalmazza az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát.
- Az termék adatlapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani
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- Mellékelni kell gyártói színes termékismertető prospektust, melyet idegen nyelv esetén teljes
magyar nyelvű fordítással kell ellátni.
- Mellékelni kell az ajánlott termék gyártójának bármely akkreditált független szervezet által
kiállított érvényes tanúsítását, mely szerint ISO 9001 vagy 13485 minőségirányítási rendszert
alkalmaz.
- Mellékelni kell a termék(ek) forgalomba hozatali engedélyét (16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2)
szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Comformity Declaration) és bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt,
amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.
(III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben
meghatározott alapvető követelményeknek)
- Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni tájékoztatásul feltüntetve a szerviz megnevezését és
elérhetőségét, melynek nem kell a nyertes ajánlattevő által biztosítottnak lennie
- Csatolni kell a megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető
forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem
az ajánlattevő)
A benyújtás sorrendje, minden termékre vonatkozóan, termékenként!:
- termék adatlapja az ajánlott termék paramétereivel kitöltve,
- a termékhez kapcsolódó prospektus (színes),
- forgalomba hozatali engedély dokumentumai,
- gyártói ISO,
- forgalmazási jogosultság igazolása
Cserealkatrészek beszerezhetőségének biztosítása min. 8 év
Érvénytelen az ajánlat, ha az általa megajánlott berendezések, termékek a benyújtott termékleírás
és prospektus alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termék adatlapján előírt műszaki
minimumkövetelményeknek, azaz a termékek adatlapján előírt minimális követelményeket a
megajánlott paraméterek nem elégítik ki. A megajánlott termékek valamely paraméterének (a
műszaki értékelési szempontok, vagy termék adatlapon szereplő adatok) műszaki
megfelelőségével kapcsolatos kétség esetén ajánlatkérő jogosult hiteles gyártói nyilatkozat,
igazolás bekérésére. A jelen 18. pontban előírtak nem számítanak a Kbt. 67. § (7) bek. b) pontja
szerinti szakmai ajánlatnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti az
Ajánlatkérő, összhangban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltakkal. Az
egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni.
19.) Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívással és dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a
Kbt. 45. § foglaltak alapján kérhet, és kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati
dokumentáció részévé válik. Hiánypótlásra és tisztázásra vonatkozóan a Kbt. 67.-68 §
rendelkezései irányadók.
20.) Ajánlati és részvételi kötöttség: Kbt. 87. § (2) bek. szerint. Szerződéskötés tervezett időpontja:
az írásbeli összegezés megküldése napját követő 11. nap. A Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén
ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek
minősített szervezettel köt szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megnevezte.
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21.) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció átvétele
(személyes, vagy elektronikus) az eljárásban való részvétel feltétele (Kbt. 49. § (6) bek). A
dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet személyesen átvenni. Az ajánlattételi
határidő napján a dokumentáció személyesen átvehető 10:00-11:00 óráig. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a határidőket a www.pontosido.hu weboldal
“Budapest idő” adat alapján állapítja meg. Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérő írásos kérésre
(e-mail vagy fax) elektronikusan is megküldi ajánlattevők részére a Kbt. 50. § (3) bekezdésében
előírt határidőn belül. A dokumentáció átvételét átvételi elismervénnyel igazolni kell, mely az
ajánlattétel feltétele!
Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
22.) Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen
aláírva, 1 papír alapú +1 elektronikus példányban (1 eredeti papír alapú, és 1 db eredeti példányról
készült pdf formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlati dokumentáció
részletes rendelkezései alapján. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány és további elektronikus
példány közötti eltérés esetén a papír alapút tekinti mérvadónak. A postán feladott ajánlatokat csak
abban az esetben tekinti ajánlatkérő határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, és az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.
23.) Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog, a 2011. évi CVIII. törvény, és a Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16) Korm. rendelet előírásai irányadók.
24.) Teljesítés: Ajánlatkérő felhívja a figyelmét a részvételre jelentkezőknek, hogy a megadott
teljesítési határidő (szerződéskötéstől számított 60 nap) akkor sem nyúlhat túl az irányadó
program véghatáridején (2015. október 30.), ha a 60 nap nem telt le.
25.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nem folyamatba épített
ellenőrzésen megy keresztül, így az eljárás lebonyolításának a szabályosságát csak az eljárás
befejeztét követően vizsgálják. Amennyiben Ajánlatkérő eljárása nem kap szabályossági
tanúsítványt, úgy ezen körülményt bontó feltételként határozza meg Ajánlatkérő, és a szerződés
ilyetén megszűnése esetén a Ptk. előírásai alkalmazandók.
26.) Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó:
- Érvényes forgalomba hozatali engedély
- Üzembe helyezési, ill. próbaüzemi jegyzőkönyv
- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv
- Terméktől függően EV mérési jegyzőkönyv
- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven (informatikai eszközök
szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható), nyomtatott formában, és/vagy elektronikus
formában (CD-ROM).
Telepítési munkák:
- A berendezések telepítési költségeinek és telepítés műszaki vonatkozásainak meghatározásához
Ajánlattevők részére építészeti alaprajzot mellékel Ajánlatkérő.
- A technológiai/installációs/telepítési tervek helyszíni adottságoknak megfelelő elkészítése
Szállító feladata.
- Az elkészült installációs tervek szerint Szállító feladata az építészeti, ill. szakipari jellegű munkák
elvégzése: padló- ill. kábelcsatornák, működtetés specifikus védőcsövezés, villamos csatlakozási
pont elosztószekrénnyel (vezérlés nélkül), gépalapkészítés, burkolatok, álmennyezet szükség
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szerinti módosítása/készítése/helyreállítása. Statikus tervező közreműködését Megrendelő
biztosítja.
- Szállító feladata a padló vagy mennyezeti födémet érintő gépspecifikus lakatosszerkezet
szállítása, be-/felszerelése valamint a berendezéshez gyártó által előírt - működtetést biztosító villamos elosztószekrény szállítása, kapcsolódó kábelezés, villamos szerelvények felszerelése.
Hatósági eljárások:
- Szállító feladata a berendezések OSSKI minősítésének (egyedi vagy CE alapján) lebonyolítása, mely
alapján az Országos Tisztiorvosi Hivatal a nyilvántartásba vételt elvégzi.
- Az illetékes kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi
Decentrum általi létesítési engedélyhez és a működési engedély kiadásához szükség szerint
Szállító közreműködik az eljárásokban, ill. a hatósági költségeket (sugárvédelmi mérés) viseli.
- A berendezés átadás-átvétele az üzembe helyezés (próbaüzem) lezárását, az OTH nyilvántartási
dokumentáció átadását, és az illetékes Sugáregészégügyi Decentrum használatba vételi eljárását
(szórt sugárzás mérés) és az OSSKI átvételi vizsgálata megtörténtét követően történik meg. Ezen
költségeket a Vállalkozó viseli. Ettől a naptól kezdődik meg a berendezés garancia ideje is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 133-134. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/06/25 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Syntron Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bécsi út 67.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Syntron Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bécsi út 67.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Syntron Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Bécsi út 67.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
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A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
24

Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
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Oktatási és szakképzési szolgáltatások
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Egészségügyi és szociális szolgáltatások
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Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
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Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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