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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307732-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Laboratóriumi reagensek
2018/S 135-307732
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
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.bkeok.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000301312018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000301312018/reszletek

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügy intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

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

Elnevezés:
Laboratóriumi vegyszerek és reagensek
Hivatkozási szám: EKR000301312018

II.1.2)

Fő CPV-kód
33696500
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II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés – Laboratóriumi vegyszerek és reagensek kihelyezett készülékkel a B-A-Z Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére

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:
Haematológia + Kémia + Immunkémia + Hemosztázis
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
I. ajánlati rész: Haematológia + Kémia + Immunkémia + Hemosztázis
Összesen 3 929 970 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Vércsoport meghatározás + Vizelet analitika + Hemo
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Rész száma: 2
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
II. ajánlati rész: Vércsoport meghatározás + Vizelet analitika + Hemosztázis
Összesen 380 700 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Kémia
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
III. ajánlati rész: Kémia
Összesen 1 850 900 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Fehérjeanalitika
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
IV. ajánlati rész: Fehérjeanalitika
Összesen 6250 vizsgálat/év
A vizsgálat minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Immunkémia
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
V. ajánlati rész: Immunkémia
Összesen 66 690 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
HPLC vizsgálatok
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
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B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
VI. ajánlati rész: HPLC vizsgálatok
Összesen 55 000 vizsgálat/év
A vizsgálat minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Allergia vizsgálatok
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
VII. ajánlati rész: Allergia vizsgálatok
Összesen 106 000 vizsgálat/év
A vizsgálat minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Elektroforézis
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
VIII.ajánlati rész: Elektroforézis
Összesen 8400 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Autoimmun vizsgálatok
Rész száma: 9
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
IX. ajánlati rész: Autoimmun vizsgálatok (ELISA vizsgálatok + Immunfluor eszencia, immunobiot)
Összesen 16 850 vizsgálat/év, kihelyezett készülékkel
A vizsgálat és a kihelyezendő készülék minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Egyéb vizsgálatok
Rész száma: 10

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
X. ajánlati rész: Egyéb vizsgálatok
Összesen 10 300 vizsgálat/év
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A vizsgálat minimum paramétereit a közbeszerzési dokumentum 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: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk

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:
Minden ajánlati rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában, amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok előzetes igazolása vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § és 4-7. § rendelkezései alapján, míg a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8-16. §-ai szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának
benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezet(ek)nek
is be kell nyújtaniuk a külön aláírt EEKD-t, melyben a kizáró okok és csak azon alkalmassági feltételek
vonatkozásában kell nyilatkozniuk, melyeket Ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.
Ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles adatbázisokat a kizáró okok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
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— Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást,
— Amennyiben nem, úgy Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges csatolnia.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.
M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21.
§ (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb
szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését,
a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállított
mennyiséget, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte,
a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M. 2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint
nyilatkoznia szükséges, hogy a megajánlott termék rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy
szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy
szabványoknak
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi ajánlati rész esetében:
M. 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben összesen, laboratóriumi vegyszerek és/vagy reagensek szállítására vonatkozó, egészségügyi intézmény
laboratóriumától származó szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, amely összesen eléri részajánlattételi körönként az alábbi vizsgálatszámot.
I. ajánlati rész esetén: 1 964 985 vizsgálat/év,
II. ajánlati rész esetén: 190 350 vizsgálat/év,
III. ajánlati rész esetén: 925 450 vizsgálat/év,
IV. ajánlati rész esetén: 3 125 vizsgálat/év,
V. ajánlati rész esetén: 33 345 vizsgálat/év,
VI. ajánlati rész esetén: 27 500 vizsgálat / év,
VII. ajánlati rész esetén: 53 000 vizsgálat/év,
VIII. ajánlati rész esetén: 4 200 vizsgálat/év,
IX. ajánlati rész esetén: 8 425 vizsgálat / év,
X. ajánlati rész esetén: 5 150 vizsgálat / év.
Az ajánlatkérő a vizsgálat időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti
figyelembe.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
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A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a
részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A megadott értékek több szerződésből is teljesíthetők.
Ha az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény (referencia) teljesíthető
a magasabb vizsgálatszámot tartalmazó referenciával is.
M. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a kihelyezésre kerülő berendezés nem rendelkeznek elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés), vagy az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, továbbá amennyiben az ajánlattevő által
valamennyi megajánlásra kerülő terméke nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve biztonsági
adatlappal
Ajánlatkérő elfogadja az EEKD formanyomtatvány IV. rész, alfa pontjának kitöltését.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek, a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Továbbá az ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése
szerint történik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő
előleget nem fizet, részszámlázásra lehetőséget nem biztosít.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
Szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet
rögzíti.

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: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/09/2018
Helyi idő: 10:00
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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: 04/09/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR-ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. §ában foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2.,, pontjai. - Az eljárás
folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik. – Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglaltakat. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő a szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi
mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérőnek:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás
szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap folyamán
napi hat ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi kilenc ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék;
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke, a használatba adott gépek leszállítása tekintetében, a
késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve napi 0,5 %, legfeljebb
azonban húsz százalék;
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses
árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés
szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;
A szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár harminc százaléka
A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás teljesítés esetén Megrendelő csak az áru
kicserélését fogadja el.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében irányadóak.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a késedelmes és hibás teljesítési kötbér maximumát eléri, ajánlatkérő
fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya
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központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő
szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan
a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által,
vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye
nem származhat.”
Valamennyi rész vonatkozásában Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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 Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2018
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