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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70612-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Szekszárd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

2011/S 43-070612

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Tolna Megyei Önkormányzat
Szent István tér 11-13.
Kapcsolattartó: Igazgatási és Beruházási Osztály, 125. iroda
Figyelmébe: dr. Miklósa Mónika
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 74505669
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax  +36 74505611
További információk a következő címen szerezhetők be:
Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Horvát u. 14-24. IV. emelet
Figyelmébe: Bázis Office Center
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 205591262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax  +36 17002928
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Horvát u. 14-24. IV. emelet
Figyelmébe: Bázis Office Center
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 205591262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax  +36 17002928
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70612-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:miklosa.monika@tolnamegye.hu
mailto:bozsanovicsj@gmail.com
mailto:bozsanovicsj@gmail.com
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Sürgősségi Osztály kialakításához szükséges különféle műszerek, berendezések, orvostechnikai és egyéb
eszközök beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
NUTS-kód HU233

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szállítási szerződés az ajánlatkérő európai uniós forrásból megvalósuló TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú,
"A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő
fejlesztése" tárgyú projektje során a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és az ajánlatkérői
dokumentációban rögzített feltételek szerint a sürgősségi betegellátó centrum (SO1) kialakításához szükséges
különféle műszerek, berendezések, orvostechnikai és egyéb eszközök beszerzésére.
Ajánlatkérő teljesítéssel kapcsolatos részletes elvárásait az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki
leírás tartalmazza.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33000000, 30211400

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Az ajánlati felhívás II.1.5 pontja szerinti termékek az alábbi részajánlat-tételi bontásban:
1. ajánlati rész:
1. EKG készülék 6 csatornás, 12 elvezetéses, mobil (kocsin!)
2. 04_0407_Központi monitor
3. 04_0449_Transzport betegőrző monitor, fali konzollal
4. 05_0520_Defibrillátor
5. 05_0520_Defibrillátor (gyengébb tudásszintű)
6. 28_2815_Infúziós pumpa volumetrikus
7. 28_2817_Infúziós pumpa fecskendős
Nettó becsült érték: 14 872 000 HUF.
2. ajánlati rész:
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1. 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
2. 30_3021_Transzport lélegeztető
Nettó becsült érték: 12 080 000 HUF.
3. ajánlati rész:
1. 54_5407_Középkategóriás, UH
Nettó becsült érték: 12 220 800 HUF.
4. ajánlati rész:
1. 55_5506_Mobil kórtermi Rtg
Nettó becsült érték: 10 000 000 HUF.
5. ajánlati rész:
1. 66_6601_Mennyezeti műtőlámpa
2. 88_8835_Statív (gáz+elektromos)
3. 88_8835_Ágysáv
Nettó becsült érték: 7 760 000 HUF.
6. ajánlati rész:
1. 97_9717_Endoszkóp mosó automata
2. 27_2701_Elektrokauter + kábel + elektróda végek
3. 38_3801_Váladékszívó, mobil
4. 39_3905_Reanimációs kocsi (defi nélkül, de felszerelve)
5. 65_6535_Mobil traumatológiai asztal/kocsi képerősítővel teljes hosszában átnézhető, röntgenezhető
6. 70_7004_Sürgősségi tolókocsi fekvő betegek részére betegvizsgálatra ellátásra is alkalmas
7. 73_7321_Vércentrifuga
8. 94_9451_Ágytálmosó gép
9. 01_0116_Laringoszkóp készlet, lapocsorozattal
10. 07_0733_Mini doppler
11. 38_3801_Mobil motoros mellkas szívó
12. 41_4101_Kórtermi ágy 2 részes (tartozék: ágyrács az ágyak feléhez, infúziótartó, kapaszkodó, perfuzor
rögzítési lehetőség, levehető ágyvég minden ágyra)
13. 41_4181_Vákuum matrac
14. 55_5567_Röntgenfilmnéző, 2 mezős
15. 65_6564_Nőgyógyászati vizsgáló asztal
16. 70_7004_Egyszerűbb beteg tolókocsi, transzport célokra
17. 70_7007_Beteglemosó kocsi (fürdető szék!)
18. 70_7007_Mobil betegemelő készülék
19. 70_7011_Kötöző kocsi
20. 82_8251_személymérleg, magasságmérővel, digitális
21. 87_8791_Vérmelegítő
22. 98_9891_Sonnenburgasztal
23. Túlnyomásos pumpa
24. 08_0811_Lázmérő
25. 52_5202_látásélesség vizsgálatához tábla
26. 52_5214_Schiotz tonométer
27. 52_5261_Szemtükör
28. 52_5261_Hármas tükör
29. 66_6671_gégészeti vizsgálólámpa
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30. 67_6760_Műszeráztató kád (3 literes)
31. 67_6760_Műszeráztató kád (5literes)
32. 70_7004_Ülő kocsi
33. 81_8119_Vércukormérő
34. 87_8706_Hűtőszekrény
35. 98_9891_Műszerkocsi
36. 98_9891_Ledobó állvány (szövet zsákos)
37. 98_9891_Ledobó állvány (nejlon)
38. 99_9999_Ágyazó kocsi
39. 99_9999_Gurulós infúziós állvány
40. 99_9999_Karos orvosi szék
41. 603_6030_Fonendoszkóp
42. 603_6031_Vérnyomásmérők
43. Éjjeliszekrény kinyitható étkező felülettel
44. Látogatói ülőke
45. Számítógépes munkaállomás
46. Monitor
47. Switch (hálózati eszköz)
48. Nyomtató (színes hálózatos tintasugaras nyomtató)
49. WIN 7 Professional HUN DVD
50. WIN 7 ULTIMATE HUN DVD
51. Felmosó kocsi, kompletten
52. Kuka (műanyag!)
53. WC kefe
54. Vízfelszívó gép
55. Padlósúroló
Nettó becsült érték: 33 925 483 HUF.
Áfa nélkül 90 858 283 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 10.8.2011. befejezés 20.9.2011

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS 1. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. EKG készülék 6 csatornás, 12 elvezetéses, mobil (kocsin!)
2. 04_0407_Központi monitor
3. 04_0449_Transzport betegőrző monitor, fali konzollal
4. 05_0520_Defibrillátor
5. 05_0520_Defibrillátor (gyengébb tudásszintű)
6. 28_2815_Infúziós pumpa volumetrikus
7. 28_2817_Infúziós pumpa fecskendős

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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33000000

3) MENNYISÉG
1. 1/1 EKG készülék 6 csatornás, 12 elvezetéses, mobil (kocsin!) 3 db
2. 1/2 04_0407_Központi monitor 1 db
3. 1/3 04_0449_Transzport betegőrző monitor, fali konzollal 4 db
4. 1/4 05_0520_Defibrillátor 1 db
5. 1/5 05_0520_Defibrillátor (gyengébb tudásszintű) 1 db
6. 2/3 28_2815_Infúziós pumpa volumetrikus 2 db
7. 2/4 28_2817_Infúziós pumpa fecskendős 2 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS 2. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. 29_2921_Altatógép (nagysebészeti)
2. 30_3021_Transzport lélegeztető

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3) MENNYISÉG
1. 1/7 29_2921_Altatógép (nagysebészeti) 1 db
2. 1/8 30_3021_Transzport lélegeztető 1 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS 3. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. 54_5407_Középkategóriás, UH

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3) MENNYISÉG
1 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 4

MEGHATÁROZÁS 4. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. 55_5506_Mobil kórtermi Rtg

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3) MENNYISÉG
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1 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 5

MEGHATÁROZÁS 5. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. 66_6601_Mennyezeti műtőlámpa
2. 88_8835_Statív (gáz+elektromos)
3. 88_8835_Ágysáv

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000

3) MENNYISÉG
1. 1/14 66_6601_Mennyezeti műtőlámpa 2 db
2. 1/17 88_8835_Statív (gáz+elektromos) 1 db
3. 2/16 88_8835_Ágysáv 15 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 6

MEGHATÁROZÁS 6. ajánlati rész

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
1. 97_9717_Endoszkóp mosó automata
2. 27_2701_Elektrokauter + kábel + elektróda végek
3. 38_3801_Váladékszívó, mobil
4. 39_3905_Reanimációs kocsi (defi nélkül, de felszerelve)
5. 65_6535_Mobil traumatológiai asztal/kocsi képerősítővel teljes hosszában átnézhető, röntgenezhető
6. 70_7004_Sürgősségi tolókocsi fekvő betegek részére betegvizsgálatra ellátásra is alkalmas
7. 73_7321_Vércentrifuga
8. 94_9451_Ágytálmosó gép
9. 01_0116_Laringoszkóp készlet, lapocsorozattal
10. 07_0733_Mini doppler
11. 38_3801_Mobil motoros mellkas szívó
12. 41_4101_Kórtermi ágy 2 részes (tartozék: ágyrács az ágyak feléhez, infúziótartó, kapaszkodó, perfuzor
rögzítési lehetőség, levehető ágyvég minden ágyra)
13. 41_4181_Vákuum matrac
14. 55_5567_Röntgenfilmnéző, 2 mezős
15. 65_6564_Nőgyógyászati vizsgáló asztal
16. 70_7004_Egyszerűbb beteg tolókocsi, transzport célokra
17. 70_7007_Beteglemosó kocsi (fürdető szék!)
18. 70_7007_Mobil betegemelő készülék
19. 70_7011_Kötöző kocsi
20. 82_8251_személymérleg, magasságmérővel, digitális
21. 87_8791_Vérmelegítő
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22. 98_9891_Sonnenburgasztal
23. Túlnyomásos pumpa
24. 08_0811_Lázmérő
25. 52_5202_látásélesség vizsgálatához tábla
26. 52_5214_Schiotz tonométer
27. 52_5261_Szemtükör
28. 52_5261_Hármas tükör
29. 66_6671_gégészeti vizsgálólámpa
30. 67_6760_Műszeráztató kád (3 literes)
31. 67_6760_Műszeráztató kád (5literes)
32. 70_7004_Ülő kocsi
33. 81_8119_Vércukormérő
34. 87_8706_Hűtőszekrény
35. 98_9891_Műszerkocsi
36. 98_9891_Ledobó állvány (szövet zsákos)
37. 98_9891_Ledobó állvány (nejlon)
38. 99_9999_Ágyazó kocsi
39. 99_9999_Gurulós infúziós állvány
40. 99_9999_Karos orvosi szék
41. 603_6030_Fonendoszkóp
42. 603_6031_Vérnyomásmérők
43. Éjjeliszekrény kinyitható étkező felülettel
44. Látogatói ülőke
45. Számítógépes munkaállomás
46. Monitor
47. Switch (hálózati eszköz)
48. Nyomtató (színes hálózatos tintasugaras nyomtató)
49. WIN 7 Professional HUN DVD
50. WIN 7 ULTIMATE HUN DVD
51. Felmosó kocsi, kompletten
52. Kuka (műanyag!)
53. WC kefe
54. Vízfelszívó gép
55. Padlósúroló

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33000000, 30211400

3) MENNYISÉG
1. 1/6 27_2701_Elektrokauter + kábel + elektróda végek 2 db
2. 1/9 38_3801_Váladékszívó, mobil 1 db
3. 1/10 39_3905_Reanimációs kocsi (defi nélkül, de felszerelve) 1 db
4. 1/13 65_6535_Mobil traumatológiai asztal/kocsi képerősítővel teljes hosszában átnézhető, röntgenezhető 3
db
5. 1/15 70_7004_Sürgősségi tolókocsi fekvő betegek részére betegvizsgálatra ellátásra is alkalmas 3 db
6. 1/16 73_7321_Vércentrifuga 1 db
7. 1/18 94_9451_Ágytálmosó gép 1 db
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8. 1/19 97_9717_Endoszkóp mosó automata 1 db
9. 2/1 01_0116_Laringoszkóp készlet, lapocsorozattal 2 db
10. 2/2 07_0733_Mini doppler 1 db
11. 2/5 38_3801_Mobil motoros mellkas szívó 1 db
12. 2/6 41_4101_Kórtermi ágy 2 részes (tartozék: ágyrács az ágyak feléhez, infúziótartó, kapaszkodó, perfuzor
rögzítési lehetőség, levehető ágyvég minden ágyra) 15 db
13. 2/7 41_4181_Vákuum matrac 2 db
14. 2/8 55_5567_Röntgenfilmnéző, 2 mezős 1 db
15. 2/9 65_6564_Nőgyógyászati vizsgáló asztal 1 db
16. 2/10 70_7004_Egyszerűbb beteg tolókocsi, transzport célokra 4 db
17. 2/11 70_7007_Beteglemosó kocsi (fürdető szék!) 1 db
18. 2/12 70_7007_Mobil betegemelő készülék 1 db
19. 2/13 70_7011_Kötöző kocsi 1 db
20. 2/14 82_8251_személymérleg, magasságmérővel, digitális 1 db
21. 2/15 87_8791_Vérmelegítő 1 db
22. 2/17 98_9891_Sonnenburgasztal 2 db
23. 2/18 Túlnyomásos pumpa 2 db
24. 3/1 08_0811_Lázmérő 5 db
25. 3/2 52_5202_látásélesség vizsgálatához tábla 1 db
26. 3/3 52_5214_Schiotz tonométer 1 db
27. 3/4 52_5261_Szemtükör 1 db
28. 3/5 52_5261_Hármas tükör 1 db
29. 3/6 66_6671_gégészeti vizsgálólámpa 1 db
30. 3/7 67_6760_Műszeráztató kád (3 literes) 8 db
31. 3/8 67_6760_Műszeráztató kád (5literes) 8 db
32. 3/9 70_7004_Ülő kocsi 2 db
33. 3/10 81_8119_Vércukormérő 5 db
34. 3/11 87_8706_Hűtőszekrény 2 db
35. 3/12 98_9891_Műszerkocsi 3 db
36. 3/13 98_9891_Ledobó állvány (szövet zsákos) 1 db
37. 3/14 98_9891_Ledobó állvány (nejlon) 1 db
38. 3/15 99_9999_Ágyazó kocsi 1 db
39. 3/16 99_9999_Gurulós infúziós állvány 5 db
40. 3/17 99_9999_Karos orvosi szék 1 db
41. 3/18 603_6030_Fonendoszkóp 5 db
42. 3/19 603_6031_Vérnyomásmérők 5 db
43. 3/20 Éjjeliszekrény kinyitható étkező felülettel 15 db
44. 3/21 Látogatói ülőke 15 db
45. 4/1 Számítógépes munkaállomás 10 db
46. 4/2 Monitor 10 db
47. 4/3 Switch (hálózati eszköz) 1 db
48. 4/4 Nyomtató (színes hálózatos tintasugaras nyomtató) 1 db
49. 5/1 WIN 7 Professional HUN DVD 8 db
50. 5/2 WIN 7 ULTIMATE HUN DVD 2 db
51. 6/1 Felmosó kocsi, kompletten 3 db
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52. 6/2 Kuka (műanyag!) 25 db
53. 6/3 WC kefe 10 db
54. 6/4 Vízfelszívó gép 1 db
55. 6/5 Padlósúroló 1 db

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.) Késedelmi kötbér napi mértéke: a nettó szállítási díj 1 %/ nap, de max. a nettó szállítási díj 10 %-a.
2.) Meghiúsulási kötbér a szállítási díj teljesítéssel még nem fedezett díjhányad 25 %-a., de min. 500 000 HUF
3.) Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a jótállás teljes időszakára a nettó szállítási díj 3 %-a.
4.) Kötelezően vállalandó jótállás: 24 hónap.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A teljesítés során nyertes ajánlattevő a sikeres részteljesítési jegyzőkönyv felvételét követően részszámlát
nyújthat be. A részszámla értékének és a végszámla értékének is el kell érnie a nettó ötmillió forint összeget.
Nettó 15 000 000 HUF értéket el nem érő részajánlat esetén részszámla benyújtására nincs lehetőség. A rész-
és végszámla benyújtásának a feltétele a vámáru nyilatkozat és vámhatározat, üzembe helyezési okmányok,
átadás-átvételi jegyzőkönyv megléte.
A számlák kiegyenlítése átutalással, szállítói kifizetési konstrukcióban, a szükséges mellékletekkel felszerelt
számla, részszámla, műszaki ellenőr és Megrendelő általi leigazolását és Megrendelő általi kézhezvételét
követően a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítéstől számítva - a Kbt. 305. §
(3) bekezdése szerinti határidővel - történik. Helytelenül kitöltött vagy szükséges mellékletek nélkül benyújtott
számla fizetési határideje az újbóli benyújtás, majd leigazolás és Megrendelőhöz való eljuttatástól kezdődik.
Kifizetés a Kbt. 305. §-a szerint, TIOP-2.2.2-08 támogatási rendszerben történik, annak feltételei mellett, amit
Szállító tudomásul vesz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi alkalmazandó jogszabályokra: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, továbbá
az Art. 36/A §.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§. (1)
bekezdésében, 61. § (1) bekezdésének d) pontjában és a 61.§. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61.§. (1) bekezdés a-c) pontjaiban, és a
62. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolása:



HL/S S43
03/03/2011
70612-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10/15

03/03/2011 S43
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/15

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. §-a
szerint kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés
a-d) pontjaiban és a (2) bekezdésben, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
vonatkozásában - a Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján - az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az a) pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolások tekintetében felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa 22.12.2010-i módosított
útmutatójára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és
erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell:
P1.
Az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolati
példányát. Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, cégszerű
nyilatkozatot az elmúlt 2 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];
P2.
A cégjegyzésre jogosult által aláírt, az utolsó 2 lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatát [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P1.
A mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a fenti alkalmassági feltételeket önállóan köteles megfelelni.
P2.
A teljes nettó árbevétele nem érte el az utolsó 2 lezárt üzleti évben összesen az alábbi nettó értékeket:
I. ajánlati rész esetén: legalább 15 000 000 HUF-ot,
II. ajánlati rész esetén: legalább 12 000 000 HUF-ot,
III. ajánlati rész esetén: legalább 12 000 000 HUF-ot,
IV. ajánlati rész esetén: legalább 10 000 000 HUF-ot,
V. ajánlati rész esetén: legalább 8 000 000 HUF-ot,
VI. ajánlati rész esetén: legalább 34 000 000 HUF-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén az adott ajánlati részekhez tartozó alkalmassági követelményként
meghatározott forgalmi értékek együttes összegét kell teljesíteni.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (9) bekezdése szerint
vizsgálja.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés során az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66. § (2)
bekezdésre.
Továbbá az alkalmassági követelmény teljesítése során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése vagy a 69. §
(8) bekezdése szerint is eljárhat.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának csatolni kell:
M/1.: referenciaigazolást az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző legfeljebb 3 évben teljesített közbeszerzés
tárgya szerinti (az ajánlati részhez tartozó orvostechnikai eszközök vagy műszerek, berendezések) szállításáról
a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján, amely legalább a következőket tartalmazza: a teljesítés helye és ideje,
a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya (termék/termékcsoport megnevezése), az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése. [Kbt. 67.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján].
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkeznek:
M/1. 1-5. ajánlati rész esetén: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legfeljebb 3 évben teljesített összesen
legalább 1 db, az 1-5. ajánlati részhez tartozó, a részajánlattal megegyező fajtájú orvostechnikai eszközökre
vagy műszerekre, berendezésekre vonatkozó, az ajánlati részhez tartozó mennyiséget vagy becsült értéket
egyenként elérő értékű szállítási referenciával.
A 6. ajánlati rész esetén: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legfeljebb 3 évben teljesített összesen
legalább 1 db, nettó 25 000 000 HUF-ot elérő értékű és minimum 20 db orvostechnikai eszköz vagy műszer,
berendezés szállítására vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmassági követelmény igazolható egy referenciamunka keretében is, amely valamennyi feltételnek
megfelel és a szerződés értéke vagy a szállított mennyiség eléri az ajánlati résznél meghatározott minimális
referenciaértékek együttes értékét.
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
a fenti alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (9) bekezdése szerint
vizsgálja.
Továbbá az alkalmassági követelmény teljesítése során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése vagy a 69. §
(8) bekezdése szerint is eljárhat.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

63/2011

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 15.4.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 62 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: Fenti összeg bruttó árként értendő. Az ajánlattevőnek a vételárat átutalással kell
teljesíteni Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó CIB Banknál vezetett 10700055-54022825-51100005
sz. bankszámlájára. A dokumentáció átvételekor az átutalásról kiállított banki igazolás másolati példányát
ajánlatkérő képviselője részére meg kell küldeni. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímeként az ajánlati
felhívás sorszámát fel kell tüntetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
15.4.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.4.2011 - 10:00
Hely
Tolna Megyei Önkormányzat, MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13. I. emelet 106. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint, valamint a Közreműködő Szervezet képviselői.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Kódszám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006.
"A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő
fejlesztése".

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 11.5.2011 (10:00)
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2.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegzés átadását és megküldését követő naptól számított 15. nap.
3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció - Kbt. 54. §
(6) bekezdése szerinti - megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
Az ajánlati dokumentáció a felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott elérhetőségeken
kezdeményezhető írásbeli kérelemmel, melyet követően átvehető személyesen vagy kérhető annak
elektronikus és postai úton történő megküldése. A dokumentáció igénylésekor meg kell küldeni a dokumentáció
ellenértékének befizetését igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát. A dokumentáció átvehető a
felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott helyen az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve az
ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, H-P: 10:00-15:00 óra között előzetesen egyeztetett időpontban,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig.
A dokumentáció személyes átvételekor, illetve postai úton történő megküldés esetén az írásbeli kérelem
mellékleteként az ajánlatkérő felé az ajánlattevő a következő adatszolgáltatásra kötelezett:
Meg kell adni az ajánlati dokumentációt átvevő cég nevét, székhelyét, adószámát,a kapcsolattartásra kijelölt
személy nevét és elérhetőségeit (levelezési cím, telefon-, faxszám, e-mail cím).
A dokumentáció másra nem ruházható át.
4.) A felhívás III.2.2) és a III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
meghatározásra, azokat az ajánlatkérő által előírt módon kell igazolni.
5.)Az ajánlat részeként csatolni kell:
— az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintájának eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló, aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti
vagy egyszerű másolati példányát, továbbá,
— az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi keltezésű cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban,
csatolni kell továbbá a változásbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz elektronikusan beküldött és
visszaigazolt példányának másolatát.
6.)Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés, továbbá a 71. § (1) bekezdés
vonatkozásában.
7.) Jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlatkérői dokumentáció és a Kbt.-nek az
ajánlati felhívás feladásának napján hatályos rendelkezései az irányadók.
8.)Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a pénzügyi és
gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot
az ajánlattevőre a III.2.2., illetve a III.2.3. pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 65. §. (3)
bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. §
(4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az erőforrás és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 4. § 3/D és 3/
E. pontja szerint értendő.
9.)Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
10.) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke ajánlati
részenként 100 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással
az ajánlatkérő 11746005-15414007 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia
biztosításával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
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kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével, azaz átutalással történő megfizetés esetén az ajánlati biztosíték összegének az ajánlattételi
határidő lejártáig jóváírásra kell kerülni az ajánlatkérő számláján. Átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés
jogcímeként az ajánlati rész megjelölése mellett az ajánlati felhívás számát vagy a közbeszerzési eljárás
tárgyát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő eredeti vagy másolati példányát),
a bankgarancia nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlat mellékleteként kell egy lezárt
borítékban benyújtani. A feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy kötelezvény esetén
kedvezményezettként meg kell nevezni az ajánlatkérőt, tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és
fel kell tüntetni az ajánlati rész sorszámát. A bankgaranciának, kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártától
kell hatályba lépnie és legalább 95 napig érvényesnek kell lennie.
11) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról,
továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
12) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a projekt Támogatási Szerződés 12.5. pontjában foglaltakra,
melynek értelmében az Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban,
illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői
jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos
és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés
alapján az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
13.) Tekintettel arra, hogy a kivitelezés támogatásból valósul meg, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48.§
(3)-(4) bekezdésére.
14.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elkészítésénél irányadónak kell tekinteni a
TIOP-2.2.2-08 pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott műszaki követelményeket.
15.) A teljesítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eszközök telepítésének helye az újonnan épülő
létesítmény, melynek befejezési határideje 15.9.2011.
16. Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az ajánlatkérő - amennyiben ezt az összegezésben
előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített
ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy ennek hiányában új eljárást ír ki.
17. Az eljárás nyertesének a feladata a szállítások előtt az intézmény vezetőjével szállítási feltételek
véglegesítése. Amennyiben szükséges, akkor a telepítési feltételek megtervezése és kivitelezése, az áru
leszállítása, beüzemelése, működőképes átadása, személyzet betanítása.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
1.3.2011
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