Eljárást megindító felhívás
Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház

Nemzeti azonosítószám: AK23986

Postai cím: Semmelweis utca 1.
Város: Gyula

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5700 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mihály gazdasági igazgató

Telefon: +36 66/555-201

E-mail: kovacsm@bmkk.eu

Fax: +36 66/441-192

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.bmkk.eu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
- A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
- Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
- Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
- Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
- Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
- A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: http://www.pandy.hu/kozbeszerzes.php
- A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el: - (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
- a fent említett cím
X másik cím:
Szűcs István ev. 5940 Tótkomlós, Móricz Zs. u. 62.
Tel: +36 30 382-1440
e-mail: szucspista7@gmail.com

Az ajánlat benyújtandó
- elektronikus úton: (URL)
- a fent említett címre
X a következő címre:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. igazgatási épület földszint, gazdasági igazgatói titkárság

- Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: - (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
- Központi szintű

- Közszolgáltató

- Regionális/helyi szintű

- Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

- Közjogi szervezet

X Egyéb: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
- Általános közszolgáltatások

- Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

- Honvédelem

- Szociális védelem

- Közrend és biztonság

- Szabadidő, kultúra és vallás

- Környezetvédelem

- Oktatás

- Gazdasági és pénzügyek

- Egyéb tevékenység: -

X Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Iimmunhematológiai(vércsoport szerológiai) automata Hivatkozási szám:
készülékek beszerzése” Vércsoport vizsgálatok koncentrálása, vásárolt
szolgáltatás kiváltása eszközbeszerzéssel” című pályázathoz

II.1.2) Fő CPV-kód: 33100000-1

II.1.3) A szerződés típusa - Építési beruházás – X Árubeszerzés – Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Immunhematológiai (vércsoport szerológiai) automata készülékek beszerzése két általános és egy nagy
forgalmú eszköz beszerzésével. ” Vércsoport vizsgálatok koncentrálása, vásárolt szolgáltatás kiváltása
eszközbeszerzéssel” című pályázathoz
II.1.5) Becsült érték:

Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka: A szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A gélkártyás immunhematológiai automaták zártak, azaz
egy adott gyártó reagense csak a saját gyártmányú készülékén használható. A két féle kapacitású
készülék ellenanyag meghatározás esetében tesztsejteket használ, amelyet minden gyártó 2, illetve 3
hónapos előrendeléssel gyárt le (1 hónapos lejárati idővel, szintén minden gyártónál), ütemezetten.
Ennek jelentős költségvonzata van. Részajánlattétel lehetősége esetén, előfordulhatna, hogy két
különböző gyártó készüléke lenne a nyertes ajánlat részenként, így folyamatosan dupla mennyiségű
tesztsejtet kellene beszerezni minden hónapban, aminek a fele veszteség lenne, mivel a gyártók
reagensei nem átjárhatók más gyártó készülékein. Az immunhematológiai (vércsoport szerológiai)
automata készülékek kompatibilitása, azonos reagensekkel és fogyóanyagokkal való működés, valamint a
központi informatikai rendszerhez illeszkedése, a szavatossági és jótállási igények érvényesítése az ajánlatkérő
számára kevésbé biztosított részajánlat tételének lehetősége esetén.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés Immunhematológiai (vércsoport szerológiai) automata készülékek
Rész száma: beszerzése” Vércsoport vizsgálatok koncentrálása, vásárolt szolgáltatás kiváltása
eszközbeszerzéssel” című pályázathoz
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés
helye: 5700 Gyula, Semmelweis u.1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közepes kapacitású Immunhematológiai automata készülék
(Kapacitás minimum: A készülékbe egyidejűleg behelyezhető legyen legalább 180
teszt elvégzéséhez szükséges gélkártya mérőoszlop)
Nagy kapacitású Immunhematológiai automata készülék
(Kapacitás minimum: A készülékbe egyidejűleg behelyezhető legyen legalább 1400
teszt elvégzéséhez szükséges gélkártya mérőoszlop)

2db

1db

A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
1. Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
2. Minőségi szempont: Súlyszám: 40
2.1. a nagykapacitású készülékbe behelyezhető-e egyidejűleg, a minimum követelményként

előírt 1400 tesztnyi mérőhelynél 100%-kal több gélkártya mérőhely / Súlyszám: 15
2.2. A mintahígítást a megajánlott készülékek egyéb kiegészítő termékek nélkül végzik (pl. eldobható
műanyag hígító tartály, többféle hígító puffer, stb.) / Súlyszám: 10
2.3. Négy tesztsejttel történő mérési lehetőség az össze megajánlott készüléktípusban/ Súlyszám: 10
2.4. A vizsgálatok elvégzéséhez több, különálló inkubátor egység áll rendelkezésre a nagykapacitású
készülékben, meghibásodás esetén egymás számára háttérként is szolgálva/ Súlyszám: 5
- Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül:. Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés időtartama
Időtartam hónapban: - vagy napban: 60nap
vagy Kezdés: / Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható - igen X nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy
Tervezett minimum: - / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) - igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók - igen X nem Opciók leírása: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
- Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos - igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b), g-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is
irányadók.
A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál
nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően csatolnia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégügyében
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, ajánlattevő az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is köteles becsatolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott
rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján eredménye
az
eljárást
megindító
felhívás
csatolnia kell a saját vagy jogelődje, az eljárást megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti
megindító felhívás megküldésének napját megelőző évben egynél több alkalommal negatív volt.
három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha
közzétételét.
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(Immunhematológiai automata készülék) származó Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő összesen nem éri el a 20.000.000.- Ft-ot.
elfogadja az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát az
eljárást megindító felhívás megküldésének napját
megelőző három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg
szerinti eredményről évenkénti bontásban.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (2) bekezdése). Ebben az esetben az
ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (Immunhematológiai automata készülék)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az
ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése).
A P1.) pont szerinti alkalmassági követelmény
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a
gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait
az
alkalmassági
követelmény
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) -(8)
bekezdései alkalmazandók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás visszafelé számított három évben összesen legalább egy
megküldésétől visszafelé számított három év darab (minimum 60 minta, valamint 900 tesztmérőoszlop
legjelentősebb
Immunhematológiai
automata egyidejű befogadására képes) Immunhematológiai
készülék, szállításainak ismertetését.
automata készülék, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a
21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben
eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, belül teljesítettnek, ha a teljesítés a 321/2015. (X. 30.)
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más Korm. rendelet 21. §. (1a) bekezdés a) pontja alapján:a
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
belül megkezdett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §. alapján:
az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: a szerződést kötő másik fél
megnevezése, címe, elérhetősége, a szállítás tárgya,
információ arra vonatkozóan, hogy a referencia
magában foglal-e legalább 1 db Immunhematológiai
automata készüléket. Annak ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje a befejezési időpont
feltüntetésével év/hó/nap pontossággal, a teljesítés
helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

A csatolt igazolásnak vagy nyilatkozatnak
tartalmazniuk kell minden olyan adatot, melyek az
alkalmassági
minimumkövetelményeknek
való
megfelelés
kétséget
kizáró
módon
való
megállapításához szükségesek.

A M/1.) pont szerinti alkalmassági követelmény
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a
gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját

nyilatkozatait
az
alkalmassági
követelmény
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) -(8)
bekezdései alkalmazandók.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
- A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal
élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
- A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
- A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Ajánlatkérő előírja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától
számított 36 hónap jótállási időtartam vállalását.
b) Az ajánlatkérő a le nem szállított készülék nettó ellenérték 0,3 %/nap összegű késedelmi kötbér vállalását
írja elő az ajánlattevő részére késedelmes teljesítés esetére az ajánlati dokumentációban található
szerződéstervezetben foglaltak szerint, de legfeljebb a szerződés szerinti nettó vételár 5 %-a.
c) Az ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás teljesítés esetére,
amelynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a, az ajánlati dokumentációban található szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés ellenértékének 100 %-a a „Vis-maior támogatás” , vagy
fenntartói pályázati forrásból kerül utófinanszírozásra.
Fizetési feltételek:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF
- A nyertes ajánlattevő egy darab végszámla benyújtására jogosult. A végszámla a valamennyi leszállított
eszköz végleges üzembe-helyezésének lezárultát és az igazolt teljesítést követően nyújtható be.
- A Kbt. 135. §. (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján kiállított számlát Megrendelő a, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdései szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla
kézhezvételének napját követő 30 napot.
A Kbt. 135.§. (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó
- A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés
eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
- A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
- Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt
-

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
- A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
- Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
- Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: - A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
- A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentesére irányuló információ
- Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék
a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
- Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: - (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/08/07 Helyi idő: 10:00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: vagy
Az időtartam hónapban: - vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/ 08/07 Helyi idő: 10:00 óra
Hely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. igazgatási épület földszint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint
végzi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű - igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
- A megrendelés elektronikus úton történik
- Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
X Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló pályázatot fog benyújtani a fenntartóhoz,
ezért a jelen közbeszerzési eljárását feltételesen indítja meg. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a pályázatra irányuló igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Szállítási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként
köti ki a Kbt 135.§. (12) bekezdése szerint
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
- Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
- Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: - és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése - igen X nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
Ajánlatkérő a hiánypótlást Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem
biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
nyilvánítja
Rész száma: - Érték ÁFA nélkül: - Pénznem: VI.3.7) Eljárás eredménytelenségére vonatkozó információ
X Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt 75.§. (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelenné nyilvánítja az eljárást,

ha az ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot).
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
Valamennyi értékelési szempont esetében 0-től 10-ig.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
A pontozás módszere az 1. Ajánlati ár értékelési részszempont esetében: a legkedvezőbb (legalacsonyabb)
érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) - III.A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás
módszerének megfelelően kevesebbet: közbeszerzési dokumentumok 18-19. oldalak.

A 2.1-.2.4 - alszempont esetében: amennyiben rendelkezik a készülék az adott tulajdonsággal, a maximális 10
pontot kapja, amennyiben nem, úgy 0 pontot kap.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
- Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti.
A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától elérhetőek a
Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban.. A közbeszerzési dokumentumok elérését
(letöltését) az ajánlatkérő részére jelezni kell; az igazolás e-mail útján történik a szucspista7@gmail.com címre.
Az igazolásban meg kell adni a közbeszerzési eljárás jelen eljárást megindító felhívás II.1.1) pontjában
meghatározott megnevezését, az érdeklődő gazdasági szereplő nevét, címét, e-mail címét, telefon- és
faxszámát, valamint az eljárásban kapcsolatot tartó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét annak
érdekében, hogy ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő részére az esetleges kiegészítő
tájékoztatást, illetve az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítását
megküldhesse.
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus
adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, PDF file formában egyetlen dokumentumba
beszkennelve) kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megjelölt helyszínre közvetlenül vagy
postai úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Ajánlatkérő kéri az
ajánlattevőket, hogy az egyetlen dokumentumba beszkennelt elektronikus példány (pdf file) mérete maximum
10 MB legyen.
Az ajánlat külső, zárt csomagolásán a következő jeligét és feliratot fel kell tüntetni. Jelige „Iimmunhematológiai
(vércsoport szerológiai) automata készülékek beszerzése”, felirat: „Nem bontható fel csak az ajánlatok bontási

eljárásán!”
3.
Ha az eredeti papír alapú példány és az elektronikus adathordozón olvasható példány között eltérés van, az
eredeti papír alapú példány az irányadó. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további formai követelményeket
az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatokat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
6. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdései, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot, dokumentumot.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában
elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég
képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű orvostechnikai eszközök ajánlhatók meg,
amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak, valamint rendelkeznek a forgalomba helyezésükhöz, üzemeltetésükhöz
szükséges engedélyekkel.
9. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg
szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység
folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
10. Az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatok esetében a különböző devizák forintra
történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, a következő eset kivételével: referenciák tekintetében a
teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum
mögé kell csatolni.
11. Ha az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az eljárás második
helyezettjével köt szerződést.
12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6)
bekezdése alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. A közbeszerzési dokumentumok átvételét követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban

bekövetkező esetleges változásról az Ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az Ajánlatkérő
csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban
bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így
különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott kapcsolattartó e-mail címére küldi meg az
ajánlattevő részére.
Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről
köteles Ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a
kapcsolattartási adatait úgy szíveskedjen megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben
a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok,
szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, kizárólag
hogy ha az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön e-mailt/faxot küldött).
14.. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlatételi szándékra, és a Kbt. 35. §-ában
foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük
egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A
megállapodással kapcsolatos további elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Ennek elmaradása a
nyertes ajánlattevő részéről a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
16. A Kbt. 138. (3) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha az eljárásban az adott alvállalkozót nem nevezi meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő
a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
17. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
18. Irányadó idő: a jelen eljárást megindító felhívásban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
29. Az eljárást megindító felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
rendelkezései, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet az
irányadóak.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2017/07/24.

Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Lajstromszáma: 00942

