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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Az Ajánlatkérő, Fejér Megyei Szent György Kórház nevében ezennel felkérem, hogy a 2012. 

december 04. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak 

szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Fejér Megyei Szent György Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

Címzett: Antal Sándorné gazdasági igazgató-helyettes 

Tel: +36 (22) 535-686 

Fax: +36 (22) 535-686 

E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 

(Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás). A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre 

felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 

 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: 

Fejér Megyei Szent György Kórház részére használt UH készülék szállítása 

 

A szerződés időtartama: 

A teljesítés határideje: 20 naptári nap 

 

Egyéb rendelkezések: 

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül 

föl, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. 

 

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem 

szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  
 

1. Ajánlatkérő adatai: 

Fejér Megyei Szent György Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

Címzett: Antal Sándorné gazdasági igazgató-helyettes 

Tel: +36 (22) 535-686 

Fax: +36 (22) 535-686 

E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4. 

Telefon: 06-1/788-89-31 

Fax: 06-1/789-69-43 

E-mail: titkarsag@eszker.eu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 

eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás): az ajánlatkérő hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha az árubeszerzés becsült értéke nem 

éri el a huszonötmillió (nettó 25.000.000) forintot. 

 

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő a Dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére (Kbt. 

52. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével 

egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére. 

A dokumentáció papír alapon átvehető az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet 

titkárságán (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.) személyesen vagy meghatalmazott 

útján előre (a +36-30/698-2166 számon) egyeztetett időpontban, munkanapokon 9.00-

14.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óráig). 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Árubeszerzés 

Fejér Megyei Szent György Kórház részére használt UH készülék szállítása 

A közbeszerzés tárgyát képező szállítandó eszköz(ök) részletes leírását a Dokumentáció 

mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. 

CPV: 33112000-8 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések 

33112100-9 Ultrahangos szívdetektor 

33112200-0 Ultrahangkészülék 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárást lefolytatják: 

Szállítási szerződés. 

mailto:titkarsag@eszker.eu
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6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

20 naptári nap 

 

7. A teljesítés helye: 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

NUTS-kód: HU211 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján nyertes 

ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással (forintban) egyenlíti ki a számla 

ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. 

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és beállítás 

valamint az üzembe helyezés lefolytatása. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ban foglaltakat 

teljes körben alkalmazza. 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását: 

Ajánlatkérő mind a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, mind a részajánlattétel 

lehetőségét kizárja. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás, az 

alábbiak alapján: 

 

Sorszám Bírálati részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft.) 15 

2. 
A készülék befoglaló méretei (szélesség x 

mélység, cm x cm) 1 

3. A készülék tömege (kg) 1 

4. 

A szektor phased-array vizsgálófejen 

beállítható, a képernyőn számszerűen, 

MHz-ben kijelzett 2D harmonikus 

frekvenciák száma (db) 

2 

5. 

Multiplán TEE vizsgálófej, mely 

kompatibilis a II. Belgyógyászati 

Osztályon levő hordozható ultrahang 

készülékkel(GE VIVID készülék) 

(igen/nem) 

5 

6. 
A szemcsésségcsökkentő képalkotás 

beállítási fokozatainak száma (fokozatok 

száma, darab) 
2 

7. 
A tárolt képek utólagos feldolgozásának 

lehetőség valamennyi doppler B és M 

módban is  
4 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 0-10 pont. 
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A pontozás minden bírálati részszempont esetében úgy történik, hogy az 1., 2., 3., 4. és 

6. bírálati részszempont esetében az adott szempontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) 

kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. 

 

Az 1., 2. és 3. bírálati részszempont esetén Ajánlatkérő a fordított arányosítás 

módszerével számol az alábbi képlet alapján: 

P = (A legjobb / A vizsgált) x P max. 

 ahol: 

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

 Pmax: a pontskála felső határa (10) 

 Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A 4. és 6. bírálati részszempont esetén Ajánlatkérő az egyszerű arányosítás 

módszerével számol az alábbi képlet alapján: 

 

  P = (A vizsgált / A legjobb) x P max. 

  ahol: 

 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

 Pmax: a pontskála felső határa (10) 

 Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
 

 
Az 5., 7. bírálati részszempont esetén Ajánlatkérő a következő módszerrel számítja ki a 

kapott pontszámokat: 

Súlyozott paraméterek pontszámítása: 

a) Amennyiben eldöntendő (igen/nem az adható a válasz, mert egy tulajdonság 

meglétére kérdezünk rá) abban az esetben a 

„NEM” válasz 0 pontot ér 

„IGEN” válasz 10 pontér ér, 

   mely szorzódik a „Súlyszám” oszlopában lévő számmal. 

 

A bírálati részszempontokkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következőket rögzíti: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 3. bírálati részszemponttal 

összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 100 kg-ban határozza meg. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 4. bírálati részszemponttal 

összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 5 db-ban határozza meg. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 6. bírálati részszemponttal 

összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 3 db-ban határozza meg. 

 

Ajánlatkérő a bírálat során két tizedesjegy pontosságig számol. 
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11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, 

továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az 

eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 

okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak 

szerint kell igazolnia. 

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: 

- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 

nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint: 

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés 

a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint 

az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 

Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, 

vagy 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont 

szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 

Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlattevő csatolja: 

P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

összes (meglévő vagy megszüntetett) jelen 

hirdetmény megküldésének napjánál nem 

régebbi keltezésű, számlavezető 

pénzintézetétől származó nyilatkozatot a 

fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a 

15 napon túli sorban állásról e hirdetmény 

megküldését megelőző 24 hónapban. 

Amennyiben Ajánlattevő e hirdetmény 

megküldését megelőző 24 hónapban 

megszüntetett számlákat, úgy ebben az 

esetben a megszüntetett számlákról szóló 

igazolást is csatolni kell az ajánlathoz, 

ezen igazolás lehet jelen hirdetmény 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 

P1. e hirdetmény megküldését megelőző 

24 hónapban (meglévő vagy 

megszüntetett) számlavezető pénzintézettől 

származó nyilatkozat szerint számlavezető 

pénzintézete felé fennálló fizetési 

kötelezettségeinek határidőben nem tett 

eleget, továbbá számláján 15 napon túli 

sorban állás fordult elő, attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak. 

P2. az utolsó lezárt pénzügyi évben 

negatív volt a mérleg szerinti eredménye. 
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megküldésének napjánál régebbi, 

amennyiben a számla megszüntetését 

követően került kiállításra. 

P2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 

utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó, 

saját vagy jogelődje számviteli 

jogszabályoknak megfelelően összeállított 

éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek 

nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által 

kért beszámoló a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhető és erről 

ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, úgy az 

ajánlatban nem szükséges beszámoló 

csatolása, a beszámoló adatait ajánlatkérő 

ellenőrzi. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevő csatolja: 

M1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző 3 év jelentősebb ultrahang 

készülék szállítására vonatkozó 

referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 16. § (5) bekezdésében 

meghatározott formában igazolva. 

M2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 

beszerzendő árú leírását, illetve mutassa be 

a fényképét. 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik: 

M1. az ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző 3 évben 1 darab összességében 

legalább nettó 15 millió Ft értékű 

befejezett ultrahang készülék szállítására 

vonatkozó referenciával. 

M2. A beszerzendő árú nem rendelkezik 

legalább az alábbi paraméterekkel: 

Vizsgálati területek: 
Kardiológiai vizsgálatok:Igen, 
Képalkotás műszaki paraméterei: 
Dinamika tartomány:min. 150 dB, 

Szürkeségi fokozatok száma:min. 256, 

Minimális vizsgálati mélység:max. 4 cm, 

Maximális vizsgálati mélység :min. 30 cm, 
Monitor: 
Monitor mérete: Min. 15”, 

A monitor típusa:LCD, 

Dönthető, forgatható: Igen, 
Kezelőfelület: 
Háttérvilágítású funkciógombok: Igen, 

A kezelőfelület magassága állítható: Igen, 

A kezelőfelület jobbra-balra elfordítható: 

Igen, 
Vizsgálófejek: 
Csatlakoztatható vizsgálófejek száma: 

Min. 3 képalkotó és 1 CW Doppler ceruza 

vizsgálófej, 

A vizsgálófejen beállítható 

frekvenciaértékek egylértelmű, számszerű 

kijelzése MHz-ben a készülék monitorán a 
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vizsgálat folyamán: Igen, 

Elektronikus szektor phased-array 

vizsgálófej kardiológiai  vizsgálatokra: 

Igen, 

Az elektronikus phased-array szektor 

vizsgálófej frekvenciatartománya: Min. 1,5 

– 3,5 MHz, 

A szektor phased-array vizsgálófejben levő 

kristályelemek száma: Min. 64, 

Multiplan TEE vizsgálófej: Igen, 

A TEE vizsgálófej frekvenciatartománya: 

Min. 3,0 - 8,0 MHz, 
Üzemmódok: 
B-mód: Igen, 

M-mód: Igen, 

Color Doppler: Igen, 

Power Doppler: Igen, 

PW Doppler nagy ismétlési frekvenciával: 

Igen, 

Color M-mód: Igen, 

CW Doppler : Igen, 

Szöveti Doppler (Tissue Doppler) 

spektrális: Igen, 
B-mód: 
Akusztikus képváltási frekvencia 

maximális értéke B-módban: Min. 750 

kép/sec, 

Színezhető B-kép: Igen, 
Color Doppler mód: 
Color színtérképek (map) száma: Min. 4 

db, 

Akusztikus képváltási frekvencia 

maximális értéke color Doppler módban: 

Min. 300 kép/sec, 
M-mód: 
Vízszintes eltérítési sebesség beállítható: 

Igen, 

Képmezőarányok állíthatók B- és M-kép 

között: Igen, 
PW/CW Doppler mód: 
Vízszintes eltérítési sebesség beállítható: 

Igen, 

Képmezőarányok állíthatók B- és Doppler-

kép között: Igen, 

Valós idejű triplex (B + Color Doppler + 

PW Doppler) megjelenítés a megajánlott 

phased-array vizsgálófej esetén: Igen, 
Képminőség: 

Beépített presetek a különböző 

alkalmazásokhoz: Igen, 

Szöveti harmonikus képalkotás: Igen, 

Pulzus- vagy fázisinverziós képalkotás: 
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Igen, 

Szemcsésségcsökkentő képalkotás (SRI, 

XRES vagy ezzekkel egyenértékű 

technika): Igen, 

Automatikus képminőség optimalizálás 

egy gomb megnyomásával élő képen B-

módban és PW-Doppler módban: Igen, 
Képtárolási lehetőségek: 

Cine memória: Igen, 

Páciens adatok, képek és mérési 

eredmények tárolása páciens adatbázisban 

a készülékbe beépített merevlemezen: 

Igen, 

A beépített merevlemez tárolókapacitása: 

Min. 80 GB, 

Beépített DVD-író: Igen, 

Képek exportja JPEG és AVI 

formátumokban lehetséges: Igen, 

Képek exportja közvetlenül az ultrahang 

készülékről lehetséges USB pen drive-re: 

Igen, 
Mérési-és számítási programok: 

Teljeskörű kardiológiai mérőcsomag: Igen, 

Mérési lehetőség tárolt képeken: Igen, 
Kimenetek, perifériák: 

Ethernet hálózati csatlakozó: Igen, 

USB csatlakozók: Igen 

 

13. Ajánlattételi határidő: 

2012. december 18., 10.00 óra. 

 

14. Az ajánlat benyújtásának címe: 

ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4. 

 

15. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. Más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

ÉSZ-KER Kft. 

1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4. 

2012. december 18., 10.00 óra. 

Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 

 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a tárgyalások befejezésétől számítva. 

 

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: 
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Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását, 

valamint a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben nem köt ki biztosítékot. 

Késedelmi kötbér fizetendő, ha az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben vállalt 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke minden 

megkezdett naponként a nettó szerződéses érték 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó szerződéses 

érték 5 %-a. 

Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses érték 5 %-a. 

 

19. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 

Az ajánlatkérő legalább egy összevont tárgyalási kör keretében szóban és adott esetben 

írásban (egy tárgyalási körnek számít a szóbeli és írásbeli rész) tárgyal a szerződéses 

feltételekről (egyúttal a teljesítéssel kapcsolatos körülményekről), majd ezt követően 

ajánlattevőnként külön-külön egymást követően szóban és írásban tárgyal a bírálati 

szempont(ok)ra tett megajánlásokról, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes 

ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

Ajánlatkérő előzetesen az ajánlattevők tudomására hozza, hogy a tárgyalásokat akkor 

fogja lezárni, ha érkezik Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel 

megfelelő ajánlat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy több tárgyalási kört is tartson, 

különösen, ha a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő ajánlattevő nem tesz Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot. 

Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása 

előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét. 

A tárgyaláson részt venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és 

kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. 

A bírálati szempont(ok)ról szóló tárgyalások tárgyalási sorrendjét az ajánlatkérő fordított 

sorrendben határozza meg úgy, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal 

utolsóként (később), a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként (korábban) 

tárgyal. Több tárgyalási kör esetén, az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre. 

Az első együttes tárgyalás időpontja: 2012. december 21. 10.00 órától, ennek 

befejezését követően kezdődik és 30 percenként folyamatosan történik ajánlattevőnként 

a bírálati szempont(ok)ra tett megajánlásokról szóló tárgyalás! A tárgyalások helyszíne:  

Fejér Megyei Szent György  Kórház, (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3 

Igazgatósági épület fsz.. tárgyaló 

 

20. Egyéb információk: 

1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy 

valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen 

közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) 

bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is 

csatolandóak a nyilatkozatok. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai 

követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

 az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 

vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
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illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 

azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 

kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 

tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, 

az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

 a zárt csomagon „Ajánlat – UH készülék beszerzése”, valamint: „Csak közbeszerzési 

eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell 

feltüntetni. 

4. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 

lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 

kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat az ajánlattevőt terheli. 

5. Az ajánlathoz csatolni kell: 

- az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 

nyújtó) gazdasági szereplő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem 

régebben kibocsátott cégkivonatát, 

- az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 

nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot 

aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az 

ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül 

benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 

mintáját is. 

6. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 

esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik 

munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 

7. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 

benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 

általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

8. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az 

eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, 

valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 

tette és a tárgyalás során felmerült feltételeket elfogadta.. Az ajánlatkérő csak az eljárás 

nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
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értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

9. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

 

21. Ajánlattételi felhívás megküldésnek napja: 

2012. december 04.  
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