3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Építési beruházás:
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás:
Építési koncesszió:
Szolgáltatási koncesszió:
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 3.
Város/Község: Egyek
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szincsák Ferenc polgármester
Telefon: 06-52/378-680
E-mail: egyek.polgarmester@bicomix.hu
Fax: 06-52/378-028
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az „A” I. mellékletet: X
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az „A”II. mellékletet: X
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal:
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az „A”III. mellékletet: X
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű:
Közszolgáltató:
Regionális/helyi szintű: X
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]:
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Közjogi szervezet:
Egyéb:
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások: X
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció:
Védelem:
Szociális védelem:
Közrend és biztonság:
Szabadidő, kultúra és vallás:
Környezetvédelem:
Oktatás:
Gazdasági és pénzügyek:
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy:
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz:
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia:
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása:
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése:
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése:
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások:
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások:
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység:
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek:
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások:
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen:
nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Egyek, „Orvosi
rendelő egészségházzá történő átalakítása Egyeken” című ÉAOP-4.1.2/A-2008-0054 jelű
projekt megvalósításához kapcsolódó gyógyászati eszközbeszerzés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
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válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)Építési beruházás:
Kivitelezés:
Tervezés és kivitelezés:
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően:
Építési koncesszió:
A teljesítés helye:
NUTS-kód:
b) Árubeszerzés: X
Adásvétel: X
Lízing:
Bérlet:
Részletvétel:
Ezek kombinációja/Egyéb:
A teljesítés helye: Egyek, Hunyadi u. 48/B. (helyrajzi szám: 276/2.) szám alatti orvosi
rendelő.
NUTS-kód: HU 321
c) Szolgáltatás:
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió:
A teljesítés helye:
NUTS-kód:
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása:
Keretmegállapodás megkötése:
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel:
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: szállítási (adásvételi) szerződés keretében a
meglévő Egyeki orvosi rendelő egészségház gyógyászati eszközök beszerzése az ÉAOP4.1.2/A-2008-0054 jelű pályázati projekt keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen:
nem: X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre:
egy vagy több részre:
valamennyi részre:
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen:
nem: X
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve):
A teljes mennyiség összesen: a Megbízó által rendelkezésre bocsátott gyógyászati eszközlista
szerint az alábbi megbontásban:
-

Háziorvosi gyógyászati eszközök
Fogászati gyógyászati eszközök
Szemészeti gyógyászati eszközök
Sebészeti gyógyászati eszközök
Fizikoterápiai gyógyászati eszközök
Gyógytorna gyógyászati eszközök
Fül- orr-gége gyógyászati eszközök
Belgyógyászati gyógyászati eszközök
Eszköz (vizsgáló ágy)
Informatikai eszközök
Bútorzat (várótermi)
Bútorzat (Háziorvosi rendelő)

45 db
1 db
11 db
2 db
3 db
15 db
16 db
3 db
5 db
5 db
13 db
16 db

Az itt megjelölt mennyiségek pontosítását a részletes kiírás mellékletét képező gyógyászati
eszközlista tételes, részletes jegyzéke határozza meg.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen:
nem: X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét:
hónapokban:
vagy napokban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE
vagy napokban: 30 nap
(a szerződés
Az időtartam hónap(ok)ban:
megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés / / (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés / / (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben):
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás idő, teljesítési biztosíték
 Késedelmi kötbér: 50.000 Ft/nap (A késedelmi napok száma a 10 napot nem
haladhatja meg. )
 Meghiúsulási kötbér a megajánlott ajánlati díj nettó értékének 20%-a.
 Jótállási idő: min. 1 év
 Teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítésére: 2.000.000,- Ft
Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt. 53. §
(6) bekezdése a) pontja szerint történhet.
Késedelmi, meghiúsulási kötbér, jótállási idő, valamint a teljesítési biztosíték a szerződés
maradéktalan teljesítésére az ajánlati dokumentációban részletezett feltételek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Az árubeszerzés utófinanszírozott. A gyógyászati eszközök ellenértékének finanszírozását
ajánlatkérő pályázati forrásból - az ÉAOP-4.1.2/A-2008-0054 sz. pályázati projektben
igényelt támogatásból - valamint saját forrásból biztosítja. Ajánlattevő számlajárandóságát
az ajánlattételi felhívási dokumentációban és a szállítási (adásvételi) szerződésben rögzített
feladatok hiánytalan és teljes körű elvégzését követően végszámla benyújtásával számolhatja
el. A teljesítést az ajánlatkérő képviselője igazolja - a gyógyászati eszközök átadás-átvételére
és minősítésére vonatkozó jegyzőkönyvek birtokában - mely a számla benyújtásának feltétele.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott a vonatkozó előírásoknak megfelelően
kiállított számla összegét a közreműködő szervezeten keresztül, a hiánytalan kifizetési kérelem
beérkezésétől számított 60 napon belül utalja át, a Kbt. 305. § (3) bekezdésben rögzítetteknek
megfelelően.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés, és kifizetések pénzneme: Ft.
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III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben): nem követelmény.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől együttműködési szerződés
kötését kéri, egyetemleges felelősségvállalás mellett, az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalommal. Az együttműködési szerződést az ajánlathoz csatolni kell.
Meg kell határozni a közös ajánlattevők nevében a jognyilatkozat tételre jogosult képviselő
nevét, beosztását.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)
igen:
nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
3. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, ha az ajánlattevővel, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban vagy a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.

7

3. A nyertes ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezet – ha az ajánlatban nem adta be – az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és a 63/A. § (1) bekezdése szerint
köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban vagy a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója csatolja:
1. A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását
megelőző 1 évben (2009. év). Az erről szóló igazolás a Kbt. 20. § (3)
bekezdésben megjelölt, egyszerű másolatban is benyújtható.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelőző 1 lezárt üzleti év
(2009. év) számviteli szabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye (i):
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek – a számlavezető
pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint – számláján, a nyilatkozat
kiállítását megelőző 1 évben (2009. év) 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek a beszámolója
alapján:
- az utolsó 1 lezárt üzleti évében (2009. év) a saját tőke értéke a jegyzett tőke
értéke alá csökkent,
- mérleg szerinti eredménye az utolsó 1 lezárt üzleti évben (2009. év) negatív
volt.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak az 1. és 2. pontban leírt feltételnek különkülön kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének – és a szerződés
teljesítésére a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (k) nak kell teljesíteni együttesen az alábbiak szerint:
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1. Az ajánlattevők a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatához csatolni kell az
ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb befejezett szállításokról
szóló referenciák ismertetését az alábbi minimális tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szerződés tárgya
- az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat
megjelölése
- teljesítés ideje
- szállítás a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?
2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a szállítani kívánt termék(ek)re
vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől
származó céltanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat egyszerű másolatának
csatolása, amely szerint a szállítandó orvostechnikai termék megfelel az
orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM. rendeletben, illetve az
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EGK irányelvben meghatározott alapvető
követelményeknek.
3. A szerződés maradéktalan teljesítésért felelős személy megnevezése (neve, szakirányú
(kereskedelmi) iskolai végzettsége, gyakorlati ideje) az iskolai végzettséget igazoló
okirat másolatát, gyakorlati idő igazolását pedig az ajánlattevő cégszerű aláírásával
ellátott nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet
erőforrására kíván támaszkodni az adott alkalmassági igazolás (ok) mellett a Kbt.
65. §-ának (4) bekezdés a-b) pontja szerint kell a rendelkezésre állást is igazolnia
– figyelembe véve a Kbt. 4. §-ának 3./E pontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye (i):
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen a vizsgált
időszakban nem rendelkeznek szerződésszerűen teljesített:
- legalább1 db nettó 15 millió Ft-ot elérő értékű orvosi gyógyászati eszközök és
kapcsolódó berendezések szállítására vonatkozó referenciával,
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a 10 % feletti alvállalkozó, ha a szállítani kívánt
orvostechnikai termékek nem rendelkeznek a 93/42/EGK irányelv és /vagy a 16/2006.
(III. 27.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi
tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő ha az általa megjelölt személy nem rendelkezik legalább
középfokú szakirányú (kereskedelmi) iskolai végzettséggel és 3 éves szakmai
gyakorlattal.
Az alkalmasság feltételeit ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozójának együttesen kell igazolnia.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
igen:
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nem: X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
igen:
nem: X
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez)
van-e kötve?
igen:
nem:
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos:
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli:
Tárgyalásos:
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
igen:
nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges):
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben):
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen:
nem: X
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató:
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben):
Hirdetmény száma a KÉ-ben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
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Dátum: 2010/08/04 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen: X
nem:
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000,- Ft + ÁFA

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára (20.000,- Ft + ÁFA) átutalással teljesíthető, az összeget az Egyek
Nagyközségi Önkormányzat Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél (4069 Egyek,
Hunyadi u. 59.) vezetett 70100121-11072834-00000000 számú számlájára kell befizetni.
Az átutaláson a közlemény rovatban „tenderdokumentáció kiváltási díj” megjelölése
szükséges.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/04 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók
ES: CS: DA: DE: ET: EL: EN: FR: IT: LV: LT: HU: X MT: NL: PL: PT: SK: SL: FI: SV:
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás
esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 60 nap
(az ajánlattételi határidő
lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/04 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Helyszín: Egyek Nagyközségi Önkormányzat 4069 Egyek, Fő u. 3. földszinti tárgyalóterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. § (2) bekezdésben
meghatározott személyek lehetnek jelen.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen:
nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen: X
nem:
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot: „Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása
Egyeken” című ÉAOP-4.1.2/A-2008-0054 számú pályázatban igényelt támogatásból és saját
erőből finanszírozva.
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V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010/08/30 10.00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 21. napon,
ha ez nem munkanap az ezt követő első munkanapon.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli):
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen: X
nem:
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben): Ajánlattevők az átutalásról szóló igazolás bemutatása
ellenében vehetik át a dokumentációt az A. MELLÉKLET II.) pontban megjelölt címen,
munkanapokon 9-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-10 óra között.
Ha az ajánlattevő a Kbt. 54. § (4) bekezdés alapján a dokumentáció megküldését kéri, akkor
az ellenérték megfizetésének igazolása után ajánlatkérő azt részére postai úton megküldi
ajánlattevő költségére.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen: X
nem:
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 83. § (2) bekezdés szerint biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (6)
bekezdésében kötelezően előírtak betartására.
2. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárással
egybekötött konzultációt biztosít: Ideje: 2010/07/21 10.00 óra.
Találkozás helye: Egyek Nagyközségi Önkormányzat 4069 Egyek, Fő u. 3. földszinti
tárgyalóterem.
3. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
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A dokumentáció másra át nem ruházható.
Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (3) bekezdésben foglaltak
szerint kérhet tájékoztatást, a tájékoztatást tartalmazó dokumentum az ajánlati
dokumentáció részévé válik, de a tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását.
4. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglaltakról
nyilatkoznia kell, figyelemmel a Részletes kiírásban előírtakra is - amennyiben a
„nyilatkozat” nemleges akkor is csatolandó -.
5. Ajánlattevőnek ajánlatához nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a
teljesítési biztosítékot milyen formában kívánja biztosítani, figyelembe véve a Részletes
kiírásban rögzítetteket is.
6. Ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti teljességi
nyilatkozatot tartozik benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy elfogadja az ajánlattételi felhívási
dokumentációban található ajánlatkérő által készített szerződés-tervezetet.
pénzügyi
helyzetére
vonatkozó
pénzintézeti
igazolásoknak,
7. Ajánlattevő
nyilatkozatoknak egyértelmű választ kell adni a felhívásban megfogalmazott
alkalmassági feltételek teljesülésére.
8. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének bármilyen okból
történő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során (a 81. § (4) bekezdés) a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
amennyiben ezt ajánlatkérő az eredményhirdetés alkalmával meghatározta.
9. A nyertes ajánlattevőnek a szerződésben vállalt szállítási és üzembe helyezési
(beüzemelési) kötelezettségét az alább megjelölt igények és követelmények szerint kell
teljesítenie:
• A gyógyászati termékek leszállítása egyidőben, sérülésmentes csomagolásban
történhet 48 órás előzetes értesítés alapján, a kapcsolódó minőségi
tanúsítványok rendelkezésre bocsátásával. Részletekben történő szállítást
ajánlatkérő nem fogad el. Az itt megjelölt minősítés Ajánlatkérő és Ajánlattevő
képviselőinek jelenlétében történhet.
• A teljes körű (hiánymentes) leszállítást követően az eszközlistában szereplő
gyógyászati eszközök a megjelölt szakorvosi rendelők helyiségeiben kerülnek
kicsomagolásra.
A kicsomagolás alkalmával szemrevételezés alapján kell megállapítani, hogy a
leszállított termékek azonosak -e a szerződésben rögzített eszközökkel és
sérülésmentesek –e. Az itt megjelölt minősítés Ajánlatkérő és Ajánlattevő
képviselőinek jelenlétében történhet.
• A szerződés szerint leszállított gyógyászati eszközök – szükség szerinti
összeállítása, beüzemelése a számítógépes hálózat kiépítésével együtt.
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Az összeszerelt és beüzemelt gyógyászati eszközök minősítése az Ajánlatkérő és
Ajánlattevő képviselőinek jelenlétén túlmenően minden esetben az érintett
szakorvosok jelenlétében történik.
A 9. pontban meghatározott eseményekről Ajánlatkérő és Ajánlattevő jelenlévő
képviselői kötelesek észrevételeiket, és megállapításaikat írásban jegyzőkönyv
formájában rögzíteni és azt aláírásukkal ellátni.
10. A leszállításra kerülő gyógyászati eszközök végleges elhelyezésére és szerelésére,
beüzemelésére szükséges munkaterületet ajánlatkérő az előzetes egyeztetések
eredményeként megállapított időpontban bocsájtja rendelkezésére ajánlattevőnek.
11. Az eszközlistában ahol típus, gyártmány vagy eredet meghatározása szükségessé vált
az egyértelmű meghatározás érdekében, ott az azzal egyenértékű, a műszaki leírással
megegyező dolog szerepeltetése lehetséges. Ebben az esetben ajánlattevőnek igazolnia
kell a dolog egyenértékűségét, a dologra vonatkozó gyártói adatlap másolatának az
ajánlatban történő csatolásával.
12. Ajánlattevő cég adatainak igazolásához csatolni kell 90 napnál nem régebbi érvényes
cégkivonat egyszerű másolatát, a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatban aláíróként
szerepelő személy(ek) aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, a folyamatban lévő
változás-bejegyzési kérelem egyszerű másolatát.
13. Ajánlattevő köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi
pénzforgalmi számlájáról becsatolta az ajánlattételi felhívásban pénzügyi alkalmasság
igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot.
14. Az ajánlatokat példányonként roncsolásmentesen nem bontható zárt kötésben a
cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva és minden írott oldalt sorszámozva és
szignóval ellátva kell elkészíteni.
Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és az eredetivel teljes egészében megegyező
két másolat), minden példányt külön-külön zárt borítékban elhelyezve kell benyújtani.
A 3 borítékon ajánlattevő és az ajánlatkérő nevén és címén kívül jól olvashatóan
kérjük feltüntetni: „Egyek gyógyászati eszközbeszerzés” valamint „nem felbontandó”
és a boríték tartalmának megfelelően az „eredeti” vagy „másolat” megjelölést.
A 3 borítékot egy zárt dobozban vagy egy nagy borítékban kell elhelyezni, és a belső
borítékokkal egyezően megcímezni ajánlattevő nevének, címének és „eredeti”,
„másolat” megjelölések elhagyásával. Ugyanezen borítékban vagy dobozban kell
elhelyezni a négypéldányos SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZETET egy önálló zárt
borítékban, a borítékra rá kell írni „Szállítási szerződés”.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:

2010/06/24

(év/hó/nap)
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Ellenjegyezte:
(Kbt. 6. § (2) bekezdésben előírtak szerint)

………………………………………….
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Szincsák Ferenc polgármester

……………………………………………
BERÉP-TERV Kft. Debrecen
Elek József ügyvezető igazgató

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: „BERÉP-TERV” Beruházó, Építő és Tervező Kft.
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Elek József ügyvezető igazgató
Telefon: 06-52-346-131; 06-30-9839-815
E-mail: berepterv@freemail.hu
Fax: 06-52-346-131
Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ
BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: „BERÉP-TERV” Beruházó, Építő és Tervező Kft.
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Elek József ügyvezető igazgató
Telefon: 06-52-346-131; 06-30-9839-815
E-mail: berepterv@freemail.hu
Fax: 06-52-346-131
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Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT
KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 3. sz. fszt. Polgármesteri titkárság
Város/Község: Egyek
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bóta Barbara önkormányzati irodavezető
Telefon: 06-52-378-028
E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu
Fax: 06-52-378-028
Internetcím (URL):

