Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Egészségügyi Intézménye
(1152 Budapest, Rákos út 77/a.)

AIÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Laboratóriumi reagensek beszerzése három részben, 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére
alkalmas automaták kihelyezésével.”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
98. §. (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
közbeszerzési eljáráshoz

Kelt: Budapest, 2017. november 6.

Budapest Fıváros XV. kerületi Egészségügyi Intézménye
Ajánlattételi felhívása

I. szakasz: Ajánlatkérı
I.1) Név és címek
Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
AK16123
1152 Budapest, Rákos út 77/a
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rádics András, gazdasági igazgató
Telefon: +36 15060141
E-mail: radicsa@xv-euint.hu
Fax: +36 15060181
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérı általános címe: http://www.xv-euint.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bftender.hu
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körően, közvetlenül és díjmentesen
elérhetı a következı címen: http://www.bftender.hu
További információ a következı címen szerezhetı be másik cím:
Complexpert Kft
2040 Budaörs Aradi utca 17.
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Ferenc, felelıs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 303110947
E-mail: bertaferenc@t-online.hu
Fax: +36 23500927
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérı általános címe: http://www.bftender.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bftender.hu
Az ajánlat benyújtandó a következı címre:
Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye (AK16123)
1152 Budapest Rákos út 77/a. I. emelet, Fıigazgatói titkárság
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rádics András, gazdasági igazgató
Telefon: +36 15060141
E-mail: radicsa@xv-euint.hu

Fax: +36 15060181
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérı általános címe: http://www.xv-euint.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bftender.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:

három
Laboratóriumi reagensek beszerzése h
árom részben, 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére
alkalmas automaták kihelyezésével.
II.1.2) Fı CPVCPV-kód
33696500-0 Laboratóriumi reagensek
II.1.3) A szerzıdés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi reagensek beszerzése 3 részben, összesen 529.125 db teszt/év.
Opcionális mennyiség: Valamennyi rész esetében, a szerzıdés idıtartama alatt a
megrendelésre kerülhetı opcionális mennyiség összesen 93.375 db teszt/év
1. rész Laboratóriumi reagensek beszerzése klinikai kémiai vizsgálatokhoz
készülékbiztosítással,
2. rész Laboratóriumi reagensek beszerzése véralvadás, hemosztázis vizsgálatokhoz
készülékbiztosítással,
3. rész Laboratóriumi reagensek beszerzése HPLC vizsgálatokhoz készülékbiztosítással.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend (a teljes 48 hónapos idıtartamban)
56.880.000,- HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekbıl áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Rész száma: 1.
Laboratóriumi reagensek beszerzése klinikai kémiai vizsgálatokhoz készülékbiztosítással
II.2.2) További CPVCPV-kód(ok)
33696500-0 Laboratóriumi reagensek
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fı helyszíne: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi reagensek beszerzése klinikai kémiai vizsgálatokhoz készülékbiztosítással
502.392 teszt/év.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 39.600.000 HUF/48 hónap
II.2.7) A szerzıdés,
szerzıdés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer idıtartama
Az idıtartam hónapban: 48
A szerzıdés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: A szerzıdés idıtartama alatt a megrendelésre kerülhetı opcionális mennyiség az
87.658 db teszt/év
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14)További
További információk
1. Ajánlat közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelıen tehetı.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehetı.
II.2)Meghatározás
Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Rész száma: 2
Laboratóriumi reagensek beszerzése véralvadás, hemosztázis vizsgálatokhoz készülék
biztosítással
II.2.2)További
További CPVCPV-kód(ok)
33696500-0 Laboratóriumi reagensek
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fı helyszíne: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi reagensek beszerzése véralvadás, hemosztázis vizsgálatokhoz készülék
biztosítással 16.958 teszt/év.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7.920.000 HUF/48 hónap
II.2.7) A szerzıdés,
szerzıdés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer idıtartama
Az idıtartam hónapban: 48
A szerzıdés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: A szerzıdés idıtartama alatt a megrendelésre kerülhetı opcionális mennyiség az
2.992 db teszt/év

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14) További információk
1. Ajánlat közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelıen tehetı.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehetı.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Rész száma: 3.
Laboratóriumi reagensek beszerzése, HPLC vizsgálatokhoz készülék biztosítással
II.2.2) További CPVCPV-kód(ok)
33696500-0 Laboratóriumi reagensek
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fı helyszíne: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi reagensek beszerzése HPLC vizsgálatokhoz készülék biztosítással 9.775 db
teszt/év.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9.360.000 HUF/48 hónap
II.2.7) A szerzıdés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer idıtartama
Az idıtartam hónapban: 48
A szerzıdés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: A szerzıdés idıtartama alatt a megrendelésre kerülhetı opcionális mennyiség 1.725
db teszt/év
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14)További
További információk
1. Ajánlat közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelıen tehetı.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehetı.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mőszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı alkalmassága az adott szakmai tevékenység
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó
elıírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevı, akivel szemben, illetıleg akinek alvállalkozójával
és az alkalmasság igazolásában részt vevı, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplıvel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplı
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részérıl (részükrıl) a kizáró ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74.§ (1)]. Kbt. 64. §-a irányadó.
Igazolási mód:
Az ajánlattevınek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
megfelelıen, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelıen az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell elızetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. §(1) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezıbbnek tekinthetı ajánlattevınek és
adott esetben további ajánlattevı(k)nek az eljárás eredményérıl szóló döntés meghozatalát
megelızıen, az ajánlatkérı felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésének megfelelıen, a Korm. rendelet III. Fejezetében (1-8, 10-16. §) foglaltaknak
megfelelıen kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az
eljárásban elıírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérı nem kéri az érintett ajánlattevı(k)tıl a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérı a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplı ezek elérhetıségét az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelın kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplı minısített
ajánlattevıi jegyzéken valószerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
elıírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık esetén az ajánlatkérı az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelıen ellenırzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerzıdésteljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)).
Ajánlatkérı elfogadja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7§ szerinti korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, feltéve, ha az abban
foglalt információk megfelelnek a jelenfelhívásban elıírtaknak.
Alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplık: amennyiben az EEKD II. rész C.
fejezete tekintetében igen a válasz, akkor ajánlattevınek minden egyes érintett szervezetre

vonatkozóan külön EEKD-ban kell megadnia az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelıen kitöltve és az érintett szervezetek által
aláírva.
A kizáró okok igazolására ajánlattevıknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem
régebbi keltezéső nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében azonosan: Az ajánlattevı pénzügyi és gazdasági alkalmasság
igazolható: Az ajánlattevınek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. §
(1) bekezdésének megfelelıen, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelıen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell
elızetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérı által meghatározott alkalmassági
követelménynek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezıbbnek tekinthetı ajánlattevınek és
adott esetben további ajánlattevı(k)nek az eljárás eredményérıl szóló döntés meghozatalát
megelızıen, az ajánlatkérı felhívása alapján a KR 1. § (2) bekezdésének megfelelıen, a KR
IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelıen kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
megfelel(nek) az ajánlatkérı által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérı nem kéri az érintett ajánlattevı(k)tıl KR IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérı a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen
közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplı alkalmasságát
igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplı ezek elérhetıségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A KR IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelın kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplı minısített ajánlattevıi jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban elıírt
követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık esetén az ajánlatkérı az igazolások
hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelıen jogosult ellenırizni. Az EEKD IV. részének alfa

Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címő táblázatot töltsék ki az alkalmassági
követelmények elızetes igazolására.
A KR 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti – ajánlatkérıi felhívásra történı – részletes
igazolás módja:
G.1.) A KR 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevı valamennyi számlavezetı
pénzügyi intézményétıl származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló,
nyilatkozata – attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30
napot meghaladó fizetési sorba állítás elıfordult-e.
Ajánlatkérı sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített
fogalmat érti.
G.2.) A KR 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevı saját vagy jogelıdje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének –
benyújtásával (ha a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország joga elıírja

közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetı, a
beszámoló adatait az ajánlatkérı ellenırzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevı a KR 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérı által elıírt teljes idıszakban, mert az idıszak kezdete után kezdte meg
mőködését, úgy alkalmasságát a KR 19.§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (jelen
felhívás részenkénti tárgya) szerinti nettó árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevı a KR 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában mőködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételrıl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a KR 19.§ (3) bekezdése szerint
kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdései, KR
19. § (7) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevı alkalmatlan,
G.1.) Ha a számlavezetı pénzügyi intézményeitıl származó nyilatkozatok alapján, bármely
pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12
hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás elıfordult.
G.2.) Ha a három utolsó, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti saját vagy jogelıdje beszámolójának valamelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység
szerinti eredmény egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevı a három utolsó üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy
jogelıdje beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérı által elıírt teljes idıszakban,
mert az idıszak kezdete után kezdte meg mőködését, az ajánlatkérı köteles az ajánlattevı
pénzügyi alkalmasságát megállapítani jelen pont vonatkozásában, ha mőködésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (jelen felhívás részenkénti tárgya) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja:
az 1. rész tekintetében a 20.000.000 HUF;
a. 2. rész tekintetében a 4.000.000 HUF;
az 3. rész tekintetében a 4.700.000 HUF összeget.
III.1.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében azonosan: Az ajánlattevı Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
igazolható: Az ajánlattevınek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének megfelelıen, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelıen
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell elızetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérı által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezıbbnek tekinthetı ajánlattevınek és
adott esetben további ajánlattevı(k)nek az eljárás eredményérıl szóló döntés meghozatalát
megelızıen, az ajánlatkérı felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésének megfelelıen, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21-22 §) foglaltaknak
megfelelıen kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérı által
meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérı nem kéri az érintett ajánlattevı(k)tıl a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV.
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérı a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági
szereplı alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplı ezek elérhetıségét
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelın kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplı minısített
ajánlattevıi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban elıírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık esetén az ajánlatkérı az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelıen jogosult
ellenırizni. Az EEKD IV. részének alfa Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címő
táblázatot töltsék ki az alkalmassági követelmények elızetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és i) pontja szerinti – ajánlatkérıi
felhívásra történı – részletes igazolás módja (Valamennyi rész):
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentısebb
szállításainak ismertetése részenként legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje
(év/hó/naptól év/hó/napig); a nettó ellenszolgáltatás összegét, vagy az elvégzett
vizsgálatok számát (mennyiségét), a szerzıdést kötı másik fél (neve, székhelye, referenciát
kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefax száma vagy e-mail címe,) a szállítás
tárgya (jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése szóhasználatának megfelelıen),
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek
megfelelıen történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti módon
igazolva.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján a 8/2003.
(III.13.) ESZCSM rendeletben, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletben, valamint a 98/79/EK
irányelvben elıírt, a megajánlott árura vonatkozó gyártói megfelelıségi nyilatkozat és CE
megfelelıség értékelési tanúsítvány csatolása
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevı alkalmatlan.
M.1.) Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három
évben (36 hónapban) teljesített, részenként külön-külön legalább 1 db, legalább:
az 1. rész tekintetében 410.000 teszt/év,
a 2. rész tekintetében 14.000 teszt/év,
az 3. rész tekintetében 8.000 teszt/év,
meghatározott számosságú vizsgálat (teszt) elvégzésével a felhívásban megnevezett részek
tárgya szerinti szállítási tárgyú, legalább egy éves idıtartamban teljesített referenciával,
továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az elıírásoknak és a szerzıdésnek
megfelelıen történt. Az ajánlatkérı csak a vizsgált idıszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe.

M.2.) Ha nem rendelkezik a megajánlott és nyertessége esetén szállítandó áru tekintetében a
8/2003. (III.13.) ESZCSM rendeletben, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletben, valamint a
98/79/EK irányelvben elıírt, a megajánlott árura vonatkozó gyártói megfelelıségi
nyilatkozattal és CE megfelelıség értékelési tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerzıdésekre vonatkozó
vonatkozó információk:
információk: A szerzıdés nem fenntartott.
III.2) A szerzıdéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2) A szerzıdés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidıt követı minden naptári nap
után a le nem szállított áru nettó szerzıdéses értékének 10 %-a, legfeljebb azonban az
érintett áru nettó teljes szerzıdéses ellenértéke.

Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerzıdéses
értékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér (egyedi megrendelés):a meghiúsulással érintett áru
nettó szerzıdéses értékének 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér legalább három alkalommal
történı érvényesítése esetén Ajánlatkérı a szerzıdést felmondhatja.

Fizetési feltételek: Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése:1997.évi LXXXIII. tv. 9/A.§a, Kbt.135.§ (1), (5)-(6), Ptk. 6:130 (1)-(2) szerint szerint havonta,magyar Forintban történik.
Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Kifizetés:2003. évi XCII. tv. 36/A§ szerint. Az ajánlattétel,
szerzıdéskötés és kifizetések pénzneme a Forint. Fizetési késedelem: Ptk.6:155.§ (1)
bekezdése az irányadó. Részletes feltételek a szerzıdéstervezetben.
III.2.3) A szerzıdés teljesítésében
teljesítésében közremőködı személyekkel kapcsolatos információ:
információ: --IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Az ajánlatkérő a Kbt. 98. §. (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást indít - tekintettel arra, hogy a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek
fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint
az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a korábbi eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit,
amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és
ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
információk::
nincsenek
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történı csökkentésére irányuló információ:
információ: nincsenek, az
ajánlatkérı valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szereplıvel tárgyalni kíván.
IV.1.6) Elektronikus
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk:
információk: --IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzıdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
közzététel:
Ajánlati felhívás: 2017/S 106-212014 (2017. 06. 03)
Tájékoztatás az eljárás eredményérıl: KE-12982/2017 (2017. 09. 25)

IV.2.2) Ajánlatok benyújtásának határideje
Dátum: 2017. november 21. Helyi idı: 10:00 óra
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezık részére történı
megküldésének becsült dátuma:
dátuma: --IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama
idıtartama
Az idıtartam hónapban: egy (az tárgyalás befejezı szakaszában ajánlati kötöttséggel terhelt
végsı ajánlat benyújtásától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017. november 21. Helyi idı: 10:00 óra
Hely: Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye.
1152 Budapest, Rákos út 77/a. I. emelet, Fıigazgatói tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A bontási
eljárásról információk a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
VI. szakasz: Kiegészítı információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlıdı jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlıdı jellegő: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. május.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról:
munkafolyamatokról:
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja, a Kbt. 71. § (6)
bek. szerinti új gazdasági szereplı vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
2. A Kbt. 47. § (2) bek. irányadó a közbeszerzési eljárás során. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot eredetiben szükséges benyújtani.
3. Az eljárásba bevont felelıs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berta Ferenc,
lajstromszám: 00154.
4. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerő, vagy az általuk
meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos lapszámozással, az oldalszámokat is
tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, összefőzve, írásban és zárt csomagolásban 1 eredeti
példányban papír alapon és 1 elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), az eredeti
példányról készített nem szerkeszthetı formátumú példányban, a jogszabályokban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelıen kell
benyújtani.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(6) és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti
nyilatkozatokat, a Kbt. 66. § (6) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
6. Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezésérıl a cégbíróság
által megküldött igazolást, az ajánlattevıre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is

csatolni szükséges. Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenırzése érdekében az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı az ajánlat benyújtásától számított 30 napnál nem
régebbi cégkivonatát, amennyiben az a Magyarországon nyilvánosan elérhetı
adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhetı el.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak)
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját.
Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott
fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
8. Ajánlatkérı kizárja a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevık tekintetében.
9. Ajánlatkérı az eljárásban a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
10 Ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján értékeli. Az
értékelés részletes leírását és a szerzıdéstervezetet a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
11. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 69. § (6) bek.-ben foglaltak
alkalmazására.
12. Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a közös ajánlatot tevı nyerteseknek gazdálkodó
szervezet létrehozását a szerzıdés teljesítése érdekében.
13. Az ajánlattevınek csatolnia kell ajánlatában a teljesítésére vonatkozó tételes, beárazott
árajánlatát a közbeszerzési dokumentumok 3. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátott
Xls. formátumú táblázatban, amely szakmai ajánlat is.
A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként, tételesen
beárazott díjak nettó árának összege adja az adott rész ajánlati árát.
14. A minıségi és mőszaki követelmények konkrétan elıírtak,a gazdaságilag legelınyösebb
ajánlat kiválasztását további minıségi jellemzık nem szolgálják, csak a legalacsonyabb ár.
16/2012 (II.16.) Kr. 6.§ (3) bek. irányadó.
15. Ajánlatkérı egyetlen rész tekintetében sem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha
nem nyújtottak be az ajánlattételi határidıben legalább két ajánlatot.
16. Az ajánlatban EEKD-t kell benyújtani,amelyben fel kell tüntetni azon alvállalkozókat
amelyeknek a kapacitására nem támaszkodik ajánlattevı.
17. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos további információkat a Kiegészítı
dokumentáció tartalmazza.
18. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni.
19. A IV.2.6 pontban 1 hónap 30 nap.
20. Információ a tárgyalásról:
Az ajánlatkérő tájékoztat, hogy a benyújtott ajánlat bírálatát a Kbt. 89. § a), b) és c)
pontja szerint több szakaszban végzi.
A Kbt. 100 § 1) bek. szerint az ajánlatkérő tájékoztat, hogy
i)

a jelen tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 98. § (2) bek. a) pontja szerinti, tekintettel
arra, hogy a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a jelen
közbeszerzés feltételei a 2016. november 7. napján indított eljárás feltételeihez
képest időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a
tárgyalásra meghívja az eljárás azon és csak azon ajánlattevőit, akinek az ajánlata

nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlata egyéb
iránt megfelelt az előírt formai követelményeknek.
ii) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Az ajánlatkérő két tárgyalási fordulót tart.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a 2017. június 3. napján a TED2017/S106-212014

számon

közzétett

ajánlati

felhívással

indított

eljárás

dokumentációja a 1., 4. és 5. részek tekintetében a jelen eljárásban is változatlanul
érvényben van.
A jelen eljárásban meghatározott részek az alábbiak szerint feleltethetık meg a TED2017/S106-212014 számon közzétett ajánlati felhívás részeivel:
Az 1. rész az 1. résszel, a 2. rész a 4. résszel. a 3. rész az 5. résszel
Továbbá a kiegészítő dokumentáció részét alkotó szerződéstervezet klauzulái is
változatlanul érvényben vannak, csak a szerződés előzményei című fejezet változik.
Az első tárgyalási fordulóban - amennyiben a megajánlott nettó ajánlati ár magasabb,
mint az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet - az a felek részletesen áttekintik a
beszerzés tárgya szerinti árubeszerzés és kapcsolódó szolgáltatás tartalmát és a
szerződéses feltételeket olyan célból, hogy a műszaki tartalom és a szerződéses
feltételek lényeges változtatása nélkül csökkenthető-e a megajánlott nettó ár. A felek az
első tárgyalási forduló eredményeként a Kbt. 88. § (4) bek. szerint jegyzőkönyvben
rögzítik a korrigált műszaki tartalmat és az esetlegesen módosuló szerződéses
feltételeket.
Az ajánlatkérő a módosuló műszaki, szakmai tartalom és szerződéses feltételek
rögzítése után biztosítja az ajánlattevőnek a szükséges időt az esetlegesen módosuló
műszaki tartalomhoz igazodó árajánlat elkészítésére.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 101. § (2) bekezdés a), b) és c)
pontjaiban foglaltaktra, miszerint: A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei
nem változhatnak olyan módon, hogy:
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében,
illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni
kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette
volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek
olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében
valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot
tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
Az ajánlatkérő, összhangban a Kbt. 88. § (9) bekezdésben foglaltakkal tájékoztat,
hogy tárgyalások lezárására akkor kerülhet sor, ha a valamennyi szempont
mérlegelése után az ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedeznek
megfelelő ajánlatot tud adni.
A második tárgyalási fordulóban kerül sor az ajánlattevők részéről a végleges ajánlatuk
bemutatására. Amennyiben azt az ajánlatkérő elfogadja, akkor az ajánlattevőknek meg
kell tenniük írásos, végleges ajánlatukat.
Az ajánlati kötöttséggel terhelt végső ajánlatukat az ajánlattevőknek a második tárgyalási
forduló befejező szakaszában kell benyújtaniuk, ismertetniük.

A

ajánlatkérő

emlékezet,

hogy

az

ajánlattevők

az

ajánlatukhoz

a

tárgyalások

befejezésének időpontjától vannak kötve. Az kötöttség időtartama a tárgyalások
befejezésétől számított 30 nap.
iii) az első tárgyalás időpontja: 2017. november 23. napján 10:00 óra
Helye: Az ajánlatkérő székhelye: 1152. Budapest, Rákos út 77/a. I. emelet Főigazgatói
tárgyaló.
VI.5) E hirdetmény az ajánlattételre felhívott gazdaságis szereplıknek 2017. november 6.
napján kerül megküldésre.

