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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509767-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
2017/S 244-509767
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
AK24657
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bazmkorhaz.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bazmkorhaz.hu/2008b/kozbeszdok/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj
%C3%A1r%C3%
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
AK24657
Szentpéteri kapu 72–76. Főépület 316. iroda
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bazmkorhaz.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Vállalkozási szerződés orvosi készülékek karbantartása, javítása, felülvizsgálata tárgyában.

II.1.2)

Fő CPV-kód
50421000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés orvosi készülékek karbantartása, javítása, felülvizsgálata tárgyában.
1. rész: Időszakos felülvizsgálatok elvégzése 1653 darab készülék esetében
2. rész: Inkubátorok és altatógépek karbantartása, javítása, időszakos felülvizsgálata 66 darab készülék
esetében
3. rész: Altató gépek karbantartása, javítása, időszakos felülvizsgálata 36 darab készülék esetében
4. rész: Különféle orvosi készülékek karbantartása, javítása 1466 készülék esetében

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Időszakos felülvizsgálatok elvégzése 1653 darab készülék esetében.
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50421000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 72–76.).
Telephelyek címei:
3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 2. és
3800 Szikszó, Kassai utca 45–49.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Időszakos felülvizsgálatok elvégzése 1653 darab készülék esetében.
Mennyisége: 1653 db.
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Részvételre jelentkezőnek vállalnia kell a B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén
és telephelyein üzemelő orvostechnikai berendezések időszakos felülvizsgálatát. A szolgáltatásba bevont
berendezéseket a kiegészítő iratok tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával 24 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
II.2.5) Értékelési szempontok: Ár – Időszakos felülvizsgálat ára (nettó HUF), a legkedvezőbb ajánlatra 10 pont,
a többire arányosan kevesebb. Fordított arányosítás módszere.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Inkubátorok és altatógépek karbantartása, javítása 66 darab készülék esetében.
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50421000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 72–76.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Inkubátorok és altatógépek karbantartása, javítása.
Mennyisége: 66 db.
Az Ajánlatkérő teljes körű szerződésre kér ajánlatot. A Dokumentációban található lista szerinti orvostechnikai
eszközök gyártó független, karbantartására, távszervizére, javítására, hitelesítésére, kalibrálására, időszakos
felülvizsgálata mindezek teljes körű dokumentálására.
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A szolgáltatásnak magában kell foglalnia a karbantartást, javítást, rendelkezésre állást, anyag és
alkatrészellátást, hibabejelentés lehetőségét, üzembiztonságának biztosítását és adott esetben selejtezését.
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.
A szolgáltatásba bevont berendezéseket a részvételi dokumentum mellékletei tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával 24 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár – Súlyszám: 80 A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi
ajánlatra arányosan kevesebbet. Fordított arányosítás módszere.
Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) Súlyszám: 20.
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pont, a többire arányosan kevesebbet. Egyenes arányosítás
módszere.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Altató gépek karbantartása, javítása 36 darab készülék esetében.
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
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50421000
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 72–76.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Altatógépek karbantartása, javítása.
Mennyisége: 36 db.
Az Ajánlatkérő teljes körű szerződésre kér ajánlatot. A Dokumentációban található lista szerinti orvostechnikai
eszközök gyártó független, karbantartására, távszervizére, javítására, hitelesítésére, kalibrálására, időszakos
felülvizsgálata mindezek teljes körű dokumentálására.
A szolgáltatásnak magában kell foglalnia a karbantartást, javítást, rendelkezésre állást, anyag és alkatrészellátást, hibabejelentés lehetőségét, üzembiztonságának biztosítását és adott esetben selejtezését.
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.
A szolgáltatásba bevont berendezéseket a részvételi dokumentum mellékletei tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával 24 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
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II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár - Súlyszám: 80 A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi
ajánlatra arányosan kevesebbet. Fordított arányosítás módszere.
Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) Súlyszám: 20.
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pont, a többire arányosan kevesebbet. Egyenes arányosítás
módszere.
II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Különféle orvosi készülékek karbantartása, javítása 1466 készülék esetében.
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50421000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 72-76.).
Telephelyek címei:
3400 Mezőkövesd, Fülemüle u.2. és
3800 Szikszó, Kassai utca 45-49.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Különféle orvosi készülékek karbantartása, javítása 1466 készülék esetében.
Mennyisége: 1466 db.
Az Ajánlatkérő teljes körű szerződésre kér ajánlatot. A Dokumentációban található lista szerinti orvostechnikai
eszközök gyártó független, karbantartására, távszervizére, javítására, hitelesítésére, kalibrálására, mindezek
teljes körű dokumentálására, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására irányuló szerződés kitárgyalása a
rendszeréhez igazodó szoftver biztosításával.
A teljes mennyiség tartalmazza a karbantartást, javítást, rendelkezésre állást, anyag és alkatrész-ellátást,
Elektronikus hibabejelentő- és eszközkezelő szoftver telepítését és működtetését, az orvostechnikai eszközpark
teljes felmérését, nyilvántartási rendszerbe rögzítését, szoftveres működtetését, üzembiztonságának
biztosítását és adott esetben selejtezését.
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.
Részvételre jelentkezőnek vállalnia kell a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház székhelyén
és telephelyein üzemelő orvostechnikai berendezések karbantartását, javítását, időszakos felülvizsgálatát,
hitelesítését és kalibrálását. A szolgáltatásba bevont berendezéseket a részvételi dokumentum melléklete
tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A működésben bekövetkező változások, illetve az egészségügyi átszervezés miatt Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy 30 %-kal csökkentse a szerződés tárgyának mennyiségét. A Felek időszakonként és félévente
egyeztetést tartanak a változásokról és megállapítják az esetleges csökkenéssel arányos díjcsökkenés
mértékét.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár - Súlyszám: 80 A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi
ajánlatra arányosan kevesebbet. Fordított arányosítás módszere.
Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %) (előny a nagyobb) Súlyszám: 20.
A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pont, a többire arányosan kevesebbet. Egyenes arányosítás
módszere.

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:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő,
— akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Részvételre jelentkező, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányát.
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya
alá.
Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 10. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
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Részvételre jelentkező a kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
12-16. §, 16. § szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így
az nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2017. évi 81. szám; 2017. május 19-én közzétett
útmutatójára A kizáró okokkal tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.
Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás is. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a
részvételi jelentkezés részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére, továbbá a 4-7-ra
illetve annak alkalmazására.
Részvételre jelentkezőnek a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a
321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1. pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 321/2015 (X.
30.) Korm. rend 19. § (1) bek a) pontja szerinti, nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,
— tájékoztatás a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorba állításról, azok
időpontjáról, időtartalmáról az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 1 éven
belül.
Attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorba állítás forgalma a 2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pontja szerint
értendő.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem
vezet részükre pénzforgalmi számlát.
P.2.Részvételre jelentkező csatolja a 321/2015 Kr.rendelet 19.§ (1) bek. b) pontja szerint a hirdetmény feladását
megelőző két lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját-vagy annak
meghatározott részét-(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét) ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló benyújtása nem szükséges.
P.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. d pontja alapján csatoljon igazolást az egészségügyi
eszközök javítására/karbantartására vonatkozó felelősségbiztosításának fennállásáról.
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A 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 19. § (7) bek. alapján, amennyiben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített részvételre jelentkezők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
alkalmassági követelménynek, a minősített részvételre jelentkezők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert részvételre jelentkezők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
Előzetes igazolási mód P1-P2-P3 esetében: a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és a 3. § alapján
(ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint
részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásának
dátumától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat vizsgálja.
P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
Abban az esetben, ha a részvételre jelentkező a beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el
legalább.
1. rész esetében a nettó 11 250 000 HUF-t,
2. rész esetében a nettó 28 350 000 HUF-t,
3. rész esetében a nettó 21 600 000 HUF-t,
4. rész esetében a nettó 75 000 000 HUF-t.
P.3. A 2.-4. AJÁNLATI RÉSZEK ESETÉBEN: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem
rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó, legalább 2.-3. rész esetében 10 millió Ft/káresemény és 30 millió
Ft/kárév, míg 4. rész esetében 50 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/kárév összegű felelősségbiztosítással.
Az alkalmasság igazolásához felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezetigazolás benyújtása szükséges.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a
szervezet, amelynek adatait az részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az részvételre jelentkező
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. Csatoljon a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből a közbeszerzés
tárgya szerinti (egészségügyi intézményi orvostechnológiai eszközök) javításáról/karbantartásáról / időszakos
felülvizsgálatáról szóló referenciaigazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)
pontja alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
(milyen eszközre vonatkozott /kiírás tárgyának megfelelő/) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §. (2) bekezdés.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)
bekezdés a)-c) és e)pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,
amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott
vagy aláírt igazolással; egyéb szervezet esetén, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni az alkalmasságot.
M2. Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a
teljesítésbe bevonni kívánt (a közbeszerzés tárgyát képező berendezések karbantartását javítását, végző)
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezéséről, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetéséről
szóló cégszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét, és szakmai tapasztalatuk
ismertetését, szakmai gyakorlati idejük (év) ismertetését jelenlegi munkáltató megnevezését, Az ajánlatba
csatolni kell továbbá ezen szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, valamint
a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek végzettségét és szakmai
tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza.
M.3. A közbeszerzés tárgyát képező tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer bemutatása,
annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával,
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001:2008
előírásai szerint, vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása. Ajánlatkérő
elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt,
továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §ban és a 36. §-ban meghatározott minősített részvételre jelentkezők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.
§-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített részvételre jelentkezők 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 részvételre jelentkezők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
egyéb igazolási módok helyett.
Előzetes igazolási mód: a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és a 3. § alapján (ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. alkalmatlan,amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának dátumától visszaámított
megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokról szóló.
1. rész: legalább 1230 db orvostechnikai berendezések időszakos felülvizsgálatra vonatkozó referenciával,
2. rész: legalább 40 db orvostechnikai berendezések karbantartására, időszakos felülvizsgálatra vonatkozó
referenciával,
3. rész: legalább 25 db orvostechnikai berendezések karbantartására, időszakos felülvizsgálatra vonatkozó
referenciával,
4. rész: legalább 1000 db orvostechnikai berendezések orvostechnikai berendezések karbantartására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 21.§(3a)bek alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Amennyiben a teljesítést konzorciumban végezte, kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni
kívánó szervezetre eső hányada vehető figyelembe. Igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 22. § (5) bek
alapján.
Amennyiben a szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás megküldéséig még
nem járt le, vagy a szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy Ajánlatkérő
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a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe.
Amennyiben a szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szolgáltatásokat is magában foglal, Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe. Az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződéssel is
igazolható.
M.2. Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
1. rész: legalább 1 fő, időszakos felülvizsgálatban résztvevő, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATI
JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ felsőfokú műszaki (mérnöki). képzettségű szakemberrel, akik
rendelkeznek legalább 4 éves időszakos felülvizsgálatok végzésére vonatkozó gyakorlattal.
2. rész: legalább 1 fő, a javításban és a szervizelésben részvevő felsőfokú műszaki (mérnöki). képzettségű
szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 4 éves szerviz gyakorlattal orvos-technikai berendezések
szervizelésében.
3. rész: legalább 1 fő, a javításban és a szervizelésben részvevő felsőfokú műszaki (mérnöki). képzettségű
szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 4 éves szerviz gyakorlattal orvos-technikai berendezések
szervizelésében.
4. rész: legalább 3 fő, a javításban és a szervizelésben részvevő felsőfokú műszaki (mérnöki). képzettségű
szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 4 éves szerviz gyakorlattal orvos-technikai berendezések
szervizelésében, továbbá legalább. 3 fő középfokú műszaki képzettségű, szakemberrel, akik rendelkeznek
legalább 4 éves szerviz gyakorlattal orvos-technológiai berendezések szervizelésében.
M.3. Alkalmatlan 2.-4. AJÁNLATI RÉSZEK ESETÉBEN nem rendelkezik a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend 21. §
(3) bek c) pontja szerinti, az MSZ EN ISO 9001:2008 előírásai szerinti, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy annak megfelelő, a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az részvételre jelentkezők (közös részvételre jelentkezőnek)
együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek).
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bek szerinti szervezetek (személyek), mint
kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bek alapján történik.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megtenni. A szerződéskötés, elszámolás HUF-ban.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az elszámolás alapja:
Átalánydíj és egyedi elszámolás alapján.
Az egyedi elszámolásokra a hónap utolsó napján összesített munkalapok alapján teljesítésigazolás készül,
mely a munkalapokkal együtt képezi a havi számla alapbizonylatát.
Ajánlatkérő az elvégzett,igazolt szolgáltatás ellenértékét a Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. §
(1) és (5)-(6) bek-ben foglaltak alapján, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30
napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) bek-ben foglaltak szerint.
Vevő, fizetési késedelem esetén, a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű
késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.A szerződés 2003. évi XCII. Tv 36/A. §-a hatálya alá
esik.Szerződéses biztosítékok:
Késedelmi kötbér.
Hibás teljesítési kötbér.
Üzembiztonsági kötbér.
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Jótállás.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos 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.1.5)

Információ a tárgyalásról

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: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 28/02/2018

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1. Részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018.01.25. 10.00 óra.
Hely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri
kapu 72–76. Főépület, III. emeleti tárgyaló.
A Kbt. 68. § (3) pontjai szerint.
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka: a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja alapján: a szerződés
jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az
ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
4. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kisely Alexandra 00113
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2017
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