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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374811-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Gyógyászati és precíziós berendezéssel
kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
2018/S 164-374811
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000215282018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000215282018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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:
Orvostechnikai műszerek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000215282018
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II.1.2)

Fő CPV-kód
50400000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Siemens és Varian típusú orvostechnikai műszerek üzemkész állapotának folyamatos biztosítása, a műszerek
karbantartása, hibajavítása és alkatrészellátása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórházban

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:
Varian iXS lineáris gyorsító karbantartása
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
1. ajánlati rész:
Varian Clinac lineáris gyorsító hardver és szoftver eszközei (OBI, ARIA) és GammaMed iX berendezés
brachyterápiás egység karbantartása a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Axiom Artis Zee Ceiling karbantartása
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
2. ajánlati rész:
Siemens AG Artis Zee Ceiling - DSA berendezés és valamennyi tartozékai (beleértve az Angiográfiás injektortINJEKTOR MARK 7 ARTERION INJECTIC (1 db) is) karbantartása (gyári szám: 147647 és CTM 1300283) a
műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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:
Siemens Somatom Definition AS 64 karbantartása
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

II.2.3)

A teljesítés helye
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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:
3. ajánlati rész:
1 db Siemens Somatom Definiton AS 64 CT és hozzá kapcsolódó tartozékai (beleértve INJECT CT MOTION I.
injektort (1 db) is) karbantartása (gyári szám: 66598) a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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:
Siemens Magnetom Verio 3T MR karbantartása
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
4. ajánlati rész:
1 db Siemens Magnetom Verio 3 T MR és hozzá kapcsolódó valamennyi tartozéka (beleértve a
Beszédfelismerő szoftvert (16 db) és MR injektort (1 db) is) karbantartása (gyári szám: 60016) a műszaki
leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
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: 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:
Axiom Luminos dRF és Syngo gép karbantartás
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
5. ajánlati rész:
1 Axiom Luminos dRF és Syngo.Via képfeldolgozó rendszer karbantartása (gyári szám: 4220 és 101943) a
műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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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:
Siemens Somatom Definition karbantartása
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
6. ajánlati rész:
Siemens Somatom Definition - CT berendezés vonatkozásában (gyári szám: 64209) karbantartása a műszaki
leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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:
Siemens Primus lineáris gyorsító karbantartása
Rész száma: 7
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
7. ajánlati rész:
Siemens Primus Hi-Dual lineáris gyorsító és Siemens Lantis 6.1 Commander, 10 user - terápiás
tervezőrendszer (gyári szám: 3642 és 93-0669) karbantartása a műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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:
Axiom Artis FC, Sensis Hemo Low karbantartása
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
8. ajánlati rész:
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2 darab Siemens Axiom Artis FC és 2 darab Siemens Axiom Sensis Hemo Low (gyári szám: 10416, 2367,
10419, 2370) karbantartása a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

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: 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:
Multix Fusion dRF berendezés karbantartása
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
50400000

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:
9. ajánlati rész:
2 db Multix Fusion dRF berendezés karbantartása (gyári szám: 10008 és 10009) karbantartása a műszaki
leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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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

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 ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §- a
alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §- ában, illetve a 63.
§- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt
be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §- ára, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1- 16. §- aira.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.:Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. §
(3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb
szolgáltatásait, 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
szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a teljesítés
idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referencia nyilatkozatban / igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
százalékos arányban vett részt.
M2.: a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. b) pontja szerint a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolás benyújtására, az
Ajánlattevő igazolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.A szakemberek vonatkozásában benyújtandó
dokumentumok: a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozata valamint
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végzettséget igazoló dokumentum másolata. A szakmai önéletrajz kötelező tartalmi elemei: személyes adatok,
iskolai végzettség, munkahelyek, munkakörök a dokumentációban foglaltak szerint.
M3.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) pontja szerint az Ajánlattevő igazolása a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.
Ajánlatkérő elfogadja az EEKD 4. rész Alfa szakaszának a kitöltését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, ha
M1.: - nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen,
legalább:
1 rész esetén legalább 1 db lineáris gyorsító vagy brachyterápiás berendezés karbantartására vonatkozó
szerződésszerű teljesítést igazol
Referenciával
2 rész esetén legalább nettó 23 000 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló angiográfiás
berendezés karbantartására vonatkozó
Referenciával
3 rész esetén legalább nettó 36 500 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló CT berendezés
karbantartására vonatkozó referenciával
4 rész esetén legalább nettó 26 500 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló MR berendezés
karbantartására vonatkozó referenciával
5 rész esetén legalább nettó 10 500 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló röntgen berendezés
karbantartására vonatkozó referenciával
6 rész esetén legalább nettó 38 500 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló CT berendezés
karbantartására vonatkozó referenciával
7 rész esetén legalább nettó 28 500 000 HUF értékű szerződésszerű teljesítést igazoló lineáris gyorsító
karbantartására vonatkozó referenciával
8 rész esetén legalább 1 db szerződésszerű teljesítést igazoló röntgen berendezés karbantartására vonatkozó
referenciával
9 rész esetén legalább 1 db szerződésszerű teljesítést igazoló röntgen berendezés karbantartására vonatkozó
referenciával
M2.: - nem áll rendelkezésre legalább 2 fő minimum egy éves szakmai orvostechnikai berendezések
üzemeltetésére, karbantartására irányuló tapasztalattal rendelkező szervíz szakember (legalább felsőfokú
mérnök képesítésű), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, melyet önéletrajz becsatolásával köteles
igazolni.
M3.: - nem rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel,
melyhez tanúsítvány másolat becsatolása szükséges.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéshez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.
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 ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5-6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése
szerint a 2017. évi CL
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Törvényben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes
részszállításokat követően
Benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a
szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
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: 03/10/2018
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: 03/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
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:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak
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Elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 2) 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 pénzügyi, gazdasági, illetve 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., és M.3. pontja. 3)
Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik. 4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontjában foglaltakat. 5) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66.
§ (2) bekezdése tekintetében. 6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Amennyiben a Ajánlattevőnek
felróható okból a fenti vállalt üzembiztonsági mutató nem teljesül, az Ajánlatkérő minden további kiesett 1
% üzemidőért az adott berendezésre vonatkozó, a nettó éves szolgáltatási díj 2 %-át jogosult kötbérként
követelni, a kötbér összege azonban naptári évenként nem haladhatja meg a nettó szolgáltatási díj 10 %át. Az ajánlatkérő a kötbérigényt a kötbér érvényesítésére okot adó esemény bekövetkezésekor folyó év
december 31-ét követő három hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti. 7) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé
projekt társaság létrehozását. 8) Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Czaga János András (lajstromszám 00468)
8) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását, illetve nem írja elő ajánlati biztosíték
benyújtását. 9) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.9) A pontozás módszere és az
adható pontszámok alsó és felső határa:
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-től 10-ig
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat
a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő
arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra
kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
Pontozás
1.) Amikor a kisebb érték a kedvezőbb az ajánlatkérő számára a nettó ellenszolgáltatás esetében:
Ezen esetekben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
2.) Amikor a nagyobb érték a kedvezőbb az ajánlatkérő számára az üzembiztonság esetében:
Ezen esetekben a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
3.) Legkedvezőbb ajánlat
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között
(0-10) értékeli a fent meghatározottak szerint, majd az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot
megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, majd az összes értékelési részszempontra kijött szorzatokat
összeadja.
A leírtak alapján az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
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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:
24/08/2018
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