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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97889-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Mohács: Ultrahangkészülék
2018/S 045-097889

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Mohácsi Kórház
AK05176
Szepessy tér 7.
Mohács
7700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon:  +36 69511150
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu 
Fax:  +36 72511132
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacskorhaz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mohacskorhaz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
BJT Solutions Tanácsadó Kft.
Nap utca 18.
Pécs
7625
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon:  +36 304661601
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu 
Fax:  +36 72511132
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacskorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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http://www.mohacskorhaz.hu
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BJT Solutions Tanácsadó Kft.
Nap u. 18.
Pécs
7625
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon:  +36 304661601
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu 
Fax:  +36 72511132
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacskorhaz.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés – EFOP-2.2.20-17-2017-00023 – új ultrahang-berendezés leszállítása, és üzembe
helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviztevékenység ellátása

II.1.2) Fő CPV-kód
33112200

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – EFOP-2.2.20-17-2017-00023 – új ultrahang-berendezés leszállítása, és üzembe
helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviztevékenység ellátása.
A Mohácsi Kórház „A Mohácsi Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása egy
új ultrahang-berendezés beszerzésével” című EFOP-2.2.20-17-2017-00023 azonosítószámú támogatás
keretében adásvételi szerződést kíván kötni egy darab ultrahangeszköz beszerzésére, melyhez közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatásokat is teljesíteni kell.
A beszerzés egy részből áll, egy darab radiológiai ultrahang-berendezés beszerzését jelenti.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33112200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231

mailto:ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
http://www.mohacskorhaz.hu
http://www.mohacskorhaz.hu
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A teljesítés fő helyszíne:
Mohácsi Kórház, 7700 Mohács, Szepessy tér. 7.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés – EFOP-2.2.20-17-2017-00023 – új ultrahang berendezés leszállítása, és üzembe
helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviztevékenység ellátása.
A Mohácsi Kórház „A Mohácsi Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása egy
új ultrahang-berendezés beszerzésével” című EFOP-2.2.20-17-2017-00023 azonosítószámú támogatás
keretében adásvételi szerződést kíván kötni egy darab kórházi ultrahangeszköz beszerzésére, melyhez
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat is teljesíteni kell.
A beszerzés egy részből áll, egy darab radiológiai ultrahang-berendezés beszerzését jelenti.
A részletesebb műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
Az üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani valamint a
Vevő képviselőjét legalább 1*2 óra időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, beüzemelése,
Vevő rendszerébe való bekötése, beüzemelése-beszabályozása, licencátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások
(beüzemelés, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban található.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 12 hónap
max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Érintőképernyő dőlésszöge min. 30°-ban állítható; Kérjük megadni (Előny a megléte)
igen=10 pont nem=0 pont / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Aktuális élőkép felnagyítása teljes képernyő méretre egy gomb megnyomásával
lehetséges Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vector Flow (bármely áramlás esetén a készülék színkódolt vektoros formában meg
tudja határozni az áramlás irányát és sebességét) vagy vele egyenértékű mérési technológia megléte Kérjük
megadni (Előny / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Mohácsi Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének
javítása egy új ultrahang berendezés beszerzésével” című EFOP-2.2.20-17-2017-00023 azonosító számú
támogatás
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II.2.14) További információk
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 21. §. (1 bekezdés második mondatában biztosított lehetőséget a közbeszerzési
rezsim megválasztása során.
Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken
túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz
további információkat.

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:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.
§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a
kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe
venni. Amennyiben Ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban,
az ajánlathoz a Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy Ajánlattevő országában
a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (nemleges tartalom esetén is csatolandó). A Kbt.
69. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az
előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a Korm rend. 1-8§, 10.§ és 12-16. § szerint kell
igazolnia. kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges
megtenni, így az nem lehet korábbi keltezésű az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állását
igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Rendelet) 19. § (1) c) alapján a felhívás feladását
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz/
berendezés, termék értékesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
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– nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal 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 ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II.
Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek azzal,
hogy ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α szakasza
szerint nyilatkoznia, az az azt követő részletes adatokat nem kell feltüntetni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az
ajánlattevő megkezdte a működését) a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele – értékesítés – nem éri el az alábbi értékeket:
Radiológiai ultrahang berendezés értékesítés: 5 000 000 HUF.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.
rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek azzal, hogy ajánlattevőnek elegendő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α szakasza szerint nyilatkoznia, az az azt
követő részletes adatokat nem kell feltüntetni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása alapján a Korm. rendelet
1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő nem kéri az érintett
ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát
igazoló adatbázisokhoz. A Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet
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V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. (A Korm. rendelet 24. § (1) bek. irányadó
e tekintetben.) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) – mely alatt a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 21. §. (1a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítést kell érteni – jelentősebb, közbeszerzés tárgykörében teljesített
áruszállítást ismertető referenciaigazolás vagy –nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás vagy adás-vétel tárgyát, valamint mennyisége,
— a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett
teljesítéséről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. §
(9) bekezdése alapján szükséges eljárnia),
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megadásával (év, hónap, nap)),
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt.
65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy
együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) (feladás napjától
visszafelé számított 36. hónap év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva és amely alatt a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 21. §. (1a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett teljesítést kell érteni) nem rendelkezik legalább 1 darab a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Egy darab, radiológiai ultrahang berendezés – beüzemelését is magában foglaló – értékesítésére vonatkozó
referencia.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra
tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a M/1 pontba foglalt alkalmassági követelmény igazolására akkor
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy
a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját
kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásnak a
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania,
hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Eladó 1 db számla benyújtására jogosult.
Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla
(és mellékletei) kézhezvételét követően 30 napon belül átutalással, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek
megfelelően (A Mohácsi Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása egy új
ultrahang berendezés beszerzésével” című EFOP-2.2.20-17-2017-00023 azonosító számú támogatás)
utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre: Kbt. 135.§ (1), (6), (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2),
6:155.§ (1) bek. foglaltak szerint. A vevő késedelme esetén az eladó a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalányra tarthat igényt. Eladó a Kbt. 135. §. (8) bekezdésének megfelelően - max. nettó vételár 30 %-
ának megfelelő mértékben - előleget biztosít a szerződésben részletesen meghatározottak szerint. Kötbér és
jótállási információk a dokumentációban.

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: 09/04/2018
Helyi idő: 10:00

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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
BJT Solutions Kft., 7625 Pécs, Nap u. 18., központi tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1.Az Ajánlatkérő a Kbt.57.§(1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez
kapcsolódóan, amelyet az Ajánlati felhívással egyidejűleg ingyenesen és korlátozásmentesen letölthetővé
tesz. A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférést Ajánlatkérő korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan az alábbi címen biztosítja: www.mohacskorhaz.hu
2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési
dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket a
közbeszerzési dokumentumban meghatározott címre kell megküldeniük. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget
helyszíni bejárásra.
3. Az ajánlatok személyes leadására az Ajánlati felhívás feladásának napjától az ajánlatok benyújtásának
határideje lejártáig munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 9.00–
10.00 között van lehetőség.
4. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint az eredeti példányról készített, egy elektronikus (CD/DVD-n
rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A példányok esetleges eltérése esetén az
eredeti papíralapú példány számít irányadónak.
5. Ajánlatkérő a Kbt.75. §.(2) e) pontját alkalmazza.
6. Projekttársaság, közös gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, nem megengedett.
7. Kbt. 71.§(6) szerinti kivételével teljes körben van hiánypótlás.
8. Kbt. 66.§(6) a)-b) szerinti nyilatkozatot nemlegesség esetén is be kell nyújtani.
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a Kbt.66.§.(2), (4)-ra.
10. A minősített ajánlattevőknél szigorúbb: P.1; M.1.
11. Pontszámok: 0-10 Módszer: ár-érték arány. Az 1. értékelési szempont és ár értékelési szempont
esetében:arányosítás illetve fordított arányosítás, 2.minőségi értékelési szempont és részszempontjai esetében
abszolút értékelés: egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz)-
az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális(10), míg
az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező megajánlott berendezés a minimális (0)pontszámot kapja-
szerint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek alapján.
12. Az ajánlatkérő él a Kbt.81.§(5)-tel, és Kbt. 21.§. (1) bek. 2. mondatában biztosított lehetőséggel.
13. IV.2.6) kötöttség min. időtartama 60 nap, a minta miatt 2 hónap.
14. A különböző devizák: árbevétel: az érintett év, beszámoló: az üzleti év utolsó napján, referenciák: a
teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam.
15. Az irányadó jog/idő: magyar/CET.
16. Írásbeli kapcsolattartásra Kbt. 41.§ irányadó.
17. Bontás során a képviseleti jogosultságot igazolni kell.
18. Az ajánlatba aláírási címpéldányt(aláírási mintát) csatolni kell.
19. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a
fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2
nyelven (magyar–idegen nyelv) készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
21.A Kbt. 47.§(2) tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti ajánlati
nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

www.mohacskorhaz.hu
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22. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként be kell nyújtania kitöltött formában a dokumentációban megadott
műszaki specifikációs adatlapokat, ez érvényességi feltétel.
23. Faksz: dr. Bálint Tamás (00072) 7625 Pécs, Nap u. 18.; ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu ; fax: +36 72511132.
24. Részajánlattételre nincs lehetőség, mivel egyetlen berendezés kerül beszerzésre, a szolgáltatások is ahhoz
kapcsolódnak, így logikailag és gazdaságilag értelmezhetetlen lenne.

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:
A Kbt. 148. §. rendelkezései 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:
02/03/2018

mailto:ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

