O.technikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013/59
Árubeszerzés Adásvétel
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Nyílt
2013.05.22.
8020/2013
33100000-1;33111000-1;33112200-0;33123200-0

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Hajdúnánás Városi Önkrományzat
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

2013.06.06.

Regionális/helyi szintű

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Postai cím: Köztársaság tér 1
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Maginé dr. Csirke Erzsébet
Telefon: 52/381-411
E-mail: aljegyzo@hajdunanas.hu
Fax: 52/381-087
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
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Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Különböző orvostechnikai eszközök beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Részajánlatonként szállítási szerződés, mely különböző orvostechnikai eszközök szállítására
vonatkozik.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
33100000-1
33111000-1
33112200-0

Kiegészítő szójegyzék

33123200-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
x egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
I. részajánlat
Meglévő röntgenfelvételi rendszer flat panel detektoros utódigitalizálása
Meglévő analóg (filmkazettás) röntgenfelvételi rendszer utódigitalizálása 2db fix beszerelésű flat
panel detektorral.
A két detektort egyetlen közös érintőképernyős kezelőpultról kell tudni vezérelni, mely szabványos
DICOM modalitásként kell kapcsolódjon az ugyancsak megajánlandó PACS rendszerhez. A PACS
rendszer része egy leletező és egy képmegtekintő munkaállomás is. A PACS a munkalistát a
meglévő HIS rendszertől kell átvegye. Az illesztés PACS oldali költségeit az ajánlattevő, HIS oldali
költségeit az ajánlatkérő fedezi.
A megajánlandó eszköz főbb jellemzői:
– 2 db fixen beépített detektor (egy a páciensasztalba és egy a távfelvételi állványba).
– Amorf-szilícium alapú, egycsempés flat panel detektor kivitel.
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– Gondozásmentes kábeles (nem akkumulátoros) elektromos tápellátás.
– Nagy-megbízhatóságú kábeles (nem rádiós) adat-összeköttetés a detektor és a vezérlő
számítógép között.
– Automatikus rácsvonal kompenzálás minden felvétel után.
– Érintőképernyős kezelő monitor (Min 15”).
– Magyar nyelvű kezelő felület.
– Integrált vezérlés (a páciens-adminisztráció, munkalista kezelés és képmegjelenítés egyetlen
közös érintőképernyős monitoron történik).
II. részajánlat
1 db ultrahang készülék kardiológiai vizsgálatokra
Főbb jellemzők:
- Dinamika tartomány (min. 200 dB).
- Szürkeségi fokozatok száma (min. 256).
- Minimális vizsgálati mélység legfeljebb 4 cm
- Maximális vizsgálati mélység legalább 30 cm
- A készülék tömege: max. 80 kg.
- Az LCD monitor mérete: Min. 17”.
- Min. 3 képalkotó és 1 CW Doppler ceruza vizsgálófej.
- Az elektronikus phased-array szektor vizsgálófej frekvenciatartománya:min. 1,5 – 4,0 MHz.
- A szektor phased-array vizsgálófejben levő kristályelemek száma: min. 64.
III. részajánlat
1 db terheléses EKG kerékpár ergométerrel és 1 db 24 órás Holter EKG.
A terheléses EKG kerékpár ergométerrel főbb jellemzői:
- Színes kijelző, minimum 19”.
- Magyar nyelvű szoftver és kezelő felület.
- Integrált hőíros nyomtató.
- EKG csatornák száma: 12 real-time.
- Adatgyűjtő modul mintavételi sebessége min. 4 KHz.
- QRS detektálás és analízis.
- Terheléses tartomány min. 10-999 Watt.
A 24 órás Holter EKG főbb jellemzői:
- Rekorder súlya: max 160 g.
- 12 csatornás EKG rögzítése.
- Mintavétel frekvenciája: min 1024 Hz.
- Rekorderbe integrált grafikus kijelző.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívásban vagy a
dokumentációban meghatározott gyártmányra, meghatározott eredetű termékre tesz utalást, a
megnevezés a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, s az ajánlattételkor elfogadja
az azzal mindenben egyenértékű terméket.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
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(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér, melynek mértéke mindegyik részajánlat tekintetében 50.000.- Ft minden
késedelemmel érintett napra.
Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke mindegyik részajánlat esetében megegyezik a késedelmi
kötbér mértékével.
Meghiúsulási kötbér, mely mindegyik részajánlat esetében a nettó szerződéses ár 20%.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít egyik
részajánlat esetében sem, a nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be. A számla kifizetése a
Kbt. 130. § (3) bekezdés a) pontjával összhangban 30 napos fizetési határidővel történik. Az
ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevételével teljesíti
a kifizetéseket.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény, továbbá az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a Kbt. 27. § (2)
bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 57. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját illetően az ajánlattevőnek közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az
ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra
vonatkozóan cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot köteles csatolni.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt
alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik
cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d)
pontja hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindegyik részajánlat tekintetében
A) A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladását követően
kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 30 napot
meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
B) A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen
(a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozat az elmúlt három évben (2010-2012.) a
közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök szállítása) származó árbevételről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel,
– [A)] ha az ajánlattevő bármely bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
12 hónapon belül 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő;
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– [B)] ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök szállítása) származó
nettó árbevétele nem éri el az elmúlt három évben (2010-2012.) összesen
– az I. részajánlat tekintetében nettó 30 M HUF értéket,
– a II. részajánlat tekintetében a nettó 7 M HUF-ot,
– a III. részajánlat tekintetében a nettó 11 M HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindegyik részajánlat tekintetében
A) A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített orvostechnikai eszközök szállítására
vonatkozó referenciák ismertetése a fenti rendelet 16. § (5) bekezdés szerint. A referenciának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szerződés tárgyának (a szállított termék) ismertetése,
- a szerződés teljesítésének ideje (év, hónap, nap),
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről.
B) A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján megajánlott
termékre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó
céltanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat másolatának csatolása, amely szerint a termék
rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése
szerinti CE jelöléssel.
[Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alkalmasság igazolására szolgáló
dokumentumokat olyan részletességgel kell elkészíteni és benyújtani, hogy azokból az adott
alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható legyen.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel az I. részajánlat tekintetében, ha:
– [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három évből
legalább 1 db, új orvostechnikai röntgenrendszer szállítására vonatkozó referenciával, ahol a
szerződéses ár elérte a nettó 30 M HUF-ot;
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt
mennyiséget.
– [B)] a megajánlott termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti CE jelöléssel.
Alkalmasságot kizáró feltétel a II. részajánlat tekintetében, ha:
– [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három évből
legalább 1 db, új ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával, ahol a szerződéses ár
elérte a nettó 7 M HUF-ot;
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Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt
mennyiséget.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt
mennyiséget.
– [B)] a megajánlott termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti CE jelöléssel.
Alkalmasságot kizáró feltétel a III. részajánlat tekintetében, ha:
– [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három évből
legalább 1 db, új EKG készülék szállítására vonatkozó referenciával, ahol a szerződéses ár elérte a
nettó 11 M HUF-ot;
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt
mennyiséget.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt
mennyiséget.
[B)] a megajánlott termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti CE jelöléssel.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

I. részajánlat
1. Nettó ajánlati ár (HUF)
2. Detektorok pixel mérete (max. 200 μm)
3. Detektorok pixelszáma (min. 2500 x
2500 pixel)
II. részajánlat
1. Nettó ajánlati ár (HUF)

80
10
10

75

2. A szektor phased-array vizsgálófejen
beállítható, a képernyőn számszerűen,
MHz-ben kijelzett 2D harmonikus
frekvenciák száma (min. 4 db)

5

10

3. A szemcsésségcsökkentő képalkotás
beállítási fokozatainak száma (fokozatok
száma, min. 3 db)
4. A készülék merevlemezén tárolt, onnan
előhívott B-módú képeken az erősítés,
szürkeskála, dinamika tartomány, zoom
mindegyike utólag állítható [igen – nem]
5. A készülék merevlemezén tárolt, onnan
előhívott Color Doppler-módú képeken az
erősítés, alapvonal és színtérkép
mindegyike utólag állítható [igen – nem]
6. A készülék merevlemezén tárolt, onnan
előhívott PW Doppler-módú képeken az
erősítés, az alapvonal, az eltérítési
sebesség és a szögkorrekció mindegyike
utólag állítható [igen – nem]
III. részajánlat
1. Nettó ajánlati ár (HUF)
2. A terheléses EKG kerékpár ergométerrel
rendelkezik könnyen mozgatható, dedikált
a rendszerrel egybeépített
készülékkocsival, mely tartalmazza a
dedikált stress gombokat [igen – nem]
3. A terheléses EKG kerékpár ergométerrel
terheléses EKG interpretációval
bővíthető-e [igen – nem]

5

5

5

5

82

6

6

4. A terheléses EKG kerékpár ergométerrel
esetében a T hullám eltérések
megjelenítésének lehetősége biztosított e
[igen – nem]
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/06/06 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással történhet az ajánlatkérőnek a
11738077-15372662 számú bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét
[„Orvostechnika”] fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít
ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
A fenti díj bruttó összeg
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/06/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/06/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: az ajánlatkérő címén (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) I. emeleti kistárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
a dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-15:00 óra között vehető át
az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS
Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. Az átvétel előtt az ajánlattevő vagy az ajánlatban
megjelölt alvállalkozó köteles átadni a dokumentáció árának befizetését igazoló dokumentum
másolatát. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentációt az
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Ajánlatkérő a dokumentáció
átvételének tekinti azt az esetet is, amikor az ajánlattevő vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó
a dokumentációt megkéri elektronikusan, s az A.II. mellékletben meghatározott szervezet azt
megküldi a részére.) A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
0-100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Mindegyik részajánlat esetében az 1. részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb
ajánlat a maximális pontot kapja, a többi pedig arányosan kevesebbet. Az I. részajánlat 2. értékelési
szempontjánál az ajánlatkérő arányosítást alkalmaz, a 3. értékelési szempontnál pedig
pontkiosztás módszerét. A II. részajánlat esetében a 2-3. értékelési szempontnál az ajánlatkérő
arányosítást alkalmaz, a 4-6. értékelési szempont tekintetében az igen válasz 100 pontot ér, a nem
válasz 0 pontot. A III. részajánlat esetében a 2-4. értékelési szempontnál az igen válasz 100 pontot
ér, a nem válasz 0 pontot. A pontozás részletes feltételeinek ismertetése a Dokumentációban
történik.
V.3.4) 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 szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
a pénzügyi intézménytől származó igazolással [III.2.2) pont A) alpont],a közbeszerzés tárgya
szerinti árbevétellel [III.2.2) pont B) alpont], a referenciákkal [III.2.3) pont A) alpont],
céltanúsítvánnyal, illetve megfelelőségi nyilatkozattal [III.2.3) pont B) alpont] kapcsolatos
követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
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Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
– Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani az
ajánlatkérő címén (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) I. emelet 1. szobában (titkárság).
– Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) szerint és az eljárást megindító felhívásban, valamint
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban és elektronikus formában (CD vagy
DVD) kell benyújtani.
– Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldala(i)ként felolvasólap(ok)
szerepeljen(ek), amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá
mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési szempontként értékelni fog
[Kbt. 60. § (6) bekezdés].
– Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében.
– Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is
csatolandók. Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok
részajánlatonként csatolandók.
– Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. §
(5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a
dokumentumokat.
– Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozattal kapcsolatos alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az
alvállalkozót is, cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi
pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot
és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
– Csatolandó a szállítandó termékek részletes műszaki leírása.
– A Dokumentációban található, a szállítandó termékre vonatkozó kérdőívet kitöltve szintén csatolni
kell az ajánlathoz.
– Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező
bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási
címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében
szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát.
– Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egyszerű
másolatban is elfogadja.
– Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ra és a Kbt. 28. § (1) bekezdésére.
– Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően
teljes körben biztosítja.
– Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely az eljárást megindító felhívásban és a
Dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési
szempontok alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
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amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
– Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
– Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
– Jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet
17. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/504-333
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet
17. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/504-333
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
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Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: FLAT
1) Rövid meghatározás:
Meglévő röntgenfelvételi rendszer flat panel detektoros utódigitalizálása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33111000-1

3) Mennyiség
Meglévő analóg (filmkazettás) röntgenfelvételi rendszer utódigitalizálása 2db fix beszerelésű flat
panel detektorral.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: UH
1) Rövid meghatározás:
1 db ultrahang készülék készállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33112200-0

3) Mennyiség
1 db, jelen felhívás II.2.1) pontjában és a Dokumentációban meghatározott ultrahang készülék
kardiológiai vizsgálatokra
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: EKG
1) Rövid meghatározás:
Terheléses EKG kerékpár ergométer és 24 órás Holter EKG.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33123200-0

3) Mennyiség
1 db, jelen felhívás II.2.1) pontjában és a Dokumentációban meghatározott terheléses EKG kerékpár
ergométerrel és 1 db, jelen felhívás II.2.1) pontjában és a Dokumentációban meghatározott 24 órás
Holter EKG.
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(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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