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

AJANLATI
DOKUMENTÁCIÓJA

„Laboratóriumi reagensek beszerzése hét részben, 48 hónapra, a
vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével"
tárgyú, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráshoz

2017. november 6.

Tisztelt Ajánlattevők!

A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásainak és elvárásainknak
megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő ajánlatuk összeállításához. A dokumentáció
rendelkezésre bocsátásának célja többek között az, hogy ajánlati felhívásunkra érvényes
ajánlatot kapjunk.
A dokumentáció kizárólag az ajánlatának összeállításához elengedhetetlenül szükséges
információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat tartalmazza. A
dokumentumok, nyilatkozok kért sorrendjét kérjük, hogy ajánlatának összeállításakor
szíveskedjék betartani. Nem kell az ajánlatban elhelyezni azokat a dokumentumokat,
amelyek ebben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója
tekintetében nem alkalmazhatók, illetve nem értelmezhetők. Ugyanakkor a nemleges
nyilatkozatokat be kell nyújtani. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, hogy a
tartalommal rendelkező oldalakat folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni szíveskedjék.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar. Ez azt jelenti,
hogy a kötelező magyar nyelv használatára vonatkozó előírást minden olyan dokumentum
esetében is be kell tartani, amelyet akár ajánlattevő, alvállalkozója, valamint a gazdasági
szereplő esetében bármilyen okból önkéntesen csatol.
Kérem, hogy ajánlatuk összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a
dokumentációban leírtakat.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentáció rendelkezései az
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges
ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései az
irányadóak.
Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő
útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.
Kelt: Budapest, 2017. november 6.
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Sólyom Olimpia
Főigazgató
s.k.
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK
Ajánlatkérő:

Ajánlattevő:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
Intézménye.
Az ajánlatkérő a Budapest, Főváros XV. Ker. Önkormányzata
Egészségügyi Intézménye nevében folytatja le a jelen közbeszerzési
eljárást.

az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be. A Kbt. 3. § 10. pontja értelmében gazdasági szereplő:
„gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni
cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen
személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon
építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja;”
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (Kbt. 36. § (1)
bek.).
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem
nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel
közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként
nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére
való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés].
Ajánlattételi felhívás: Az ajánlatkérő által a Kbt. II része szerint, a 98. §. (2) bekezdés a)
pontja alapján kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban készített ajánlattételi felhívás.
Dokumentáció:
Az Ajánlati felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel
elősegítésére szolgáló jelen részletes Ajánlati dokumentáció
(továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.
Ajánlat:
Az Ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az
ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.
Alvállalkozó:
az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog
alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót,
forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót
Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet: Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is

támaszkodhat [Kbt. 65. § (7) bek. első mondat], azaz az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító Eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jogszabályi
hivatkozások:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI
Esemény megnevezése
Ajánlati határidő
Ajánlatok felbontásának időpontja

Dátum
2017. november 21.
2017. november 21.

Időpont
10:00 óra
10:00 óra

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől az Eljárást megindító felhívás I.1.) pontjában megjelölt az „A”
mellékletben meghatározott alábbi címen
Név:
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 303110947
Fax:
+36 23500927
E-mail:
bertaferenc@t-online.hu
Az ilyen kérelmeket írásban (elsődlegesen e-mail útján) kell eljuttatni az ajánlatkérő által
felkért tanácsadóhoz.
Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon
pontos címet (e-mail-címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.
Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel - az Ajánlati
Felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlat benyújtására nyitva
álló határidő lejárta előtt. A kiegészítő tájékoztatáskérésre adandó választ a Kbt. 45. § (2)
bekezdésével összhangban az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal
kívánjuk megadni. Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási

határidőt megelőző negyedik napnál később már nem nyújtsák be. Ha ez mégis megtörténik
az ajánlatkérő a Kbt. 45. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazhatja.
Ajánlattevőknek e-mailben vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy a
kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy
képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi
dokumentum esetére is.

4. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE
A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával
kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a
közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt közbeszerzés
céljára.

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőket
terhelik. Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért,
amelyek a helyszín megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
az ajánlattevőnél merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő
megtérítésére.
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az ajánlattevőknek az Ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és
benyújtaniuk.
Az ajánlattevőknek a megfelelő ajánlattétel érdekében – a rendelkezésükre bocsátott
dokumentáción túl - a rendelkezésre álló nyilvános adatok, vonatkozó jogszabályok,
rendelkezések, a beszerzés tárgyával összefüggő szakmai anyagok figyelembe ételével kell
az ajánlatukat elkészíteniük.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a
tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon,
hogy az ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Ahol az
Eljárást megindító felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon
fénymásolatot kell érteni, amelyet hitelesíttetni nem kell.
Az ajánlattevőknek az eljárás ajánlati szakaszában nem csak jogaik
Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja, de többváltozatú
ajánlat nem adható. Az ajánlattevők valamennyi részre tehetnek ajánlatot.

7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
Az ajánlatnak a következő okiratokat kell tartalmaznia az 1. sz. mellékletben
meghatározottak szerint.
8. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz be kell nyújtani a közös
ajánlattevők megállapodását, amely tartalmazza a felelősségvállalásra (egyetemleges
felelősség a szerződés teljesítésért), valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó
rendelkezéseket.
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72.
§] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását,
illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az Eljárást megindító
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében
való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés
tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
9. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatokat az Eljárást megindító felhívás VI.3) Egyéb információk 2- 7. pontjában előírt
formai követelmények szerint kell benyújtani.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az ajánlattevő által tett
hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban
felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz
csatolni kell.
Az ajánlati példányok (papír alapú és elektronikusan benyújtott ajánlat) formai vagy tartalmi
eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapon benyújtott példányt tekinti irányadó.

Az ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás, okirat tekintetében be kell
nyújtani az ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelős.
10. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban, továbbá egy elektronikus példányban kell
benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül
olvasható egyetlen pdf. kiterjesztésű fájlban, az elektronikusan kitöltött, 2. sz. melléklet,
Műszaki dokumentáció és ártáblázat (Specifikációs táblázatok) nevű xls. formátumú
dokumentum 4., 5., 6. és 8. munkalapját xls. (Excel) formátumban, lezárt CD vagy DVD
lemezen kell benyújtani.
Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az
elektronikus példány teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
Az ajánlatot tartalmazó borítékot, csomagolást az alábbi felirattal kell ellátni:
„Laboratóriumi reagensek beszerzése hét részben, 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére
alkalmas automaták kihelyezésével”
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni!”
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az Eljárást megindító határidőig sor kerül.
Az ajánlatok személyes benyújtásának helye:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
1152 Budapest, Rákos út 77/a. I. emelet, Főigazgatói titkárság
Az ajánlatokat személyesen, vagy kézbesítő útján az ajánlattételi határidő lejártáig
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 - 12.00 óra, és 13:00 – 15:00 között illetve pénteken
9.00-12.00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 - 10.00 óra között lehet
benyújtani a fenti helyen. Az ajánlatot Rádics András, vagy az általa meghatalmazott
személy veszi át.
Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási
határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül
felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai
szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi.
Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési
eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl.
késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.
11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. november 21. 10:00 óra.

Az ajánlatok felbontásának helye:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
1152 Budapest, Rákos út 77/a. I. emelet, Főigazgatói tárgyaló
Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint részenként, azok a főbb
számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont – a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás - alapján értékelésre kerülnek.
12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Az ajánlatkérő tájékoztat, hogy a benyújtott ajánlat bírálatát a Kbt. 89. § a), b) és c) pontja
szerint több szakaszban végzi. Az ajánlatokat az ajánlatkérő közbeszerzési bírálóbizottsága (a
továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli az Ajánlati felhívásban meghatározott bírálati
szempont alapján.
A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az
érvénytelen és érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes ajánlattevőre.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az Ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempont alapján értékeli.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.
Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a döntésekkel
kapcsolatban az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő semmilyen információt nem közöl
olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.
13. A KBT. 100 § (1) BEK. SZERINT AZ AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTAT, HOGY A
JELEN ELJÁRÁSBAN A TÁRGYALÁS LEHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTJA.
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 feleltethetők 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.
14. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (1) illetőleg (4) bekezdése szerint köti meg.
A Kbt. 124.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő/a Kbt. 124.§ (4)
bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124.§ (5) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthető meg,
azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártáig.
15. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ÁRTÁBLÁZAT
(SPECIFIKÁCIÓS TÁBLÁZAT) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A Műszaki dokumentáció és ártáblázat nevű dokumentum az ajánlati dokumentáció 2. sz.
melléklete, melyet az ajánlatkérő Excel formátumban, elektronikusan is az ajánlattevők
rendelkezésére bocsát. (A nyomtatott változatot a jelen Ajánlati dokumentáció tartalmazza.)
Az elektronikus dokumentum neve: 3_sz_melleklet_Muszaki_dokumentacio_artablazat_2_1
A dokumentum nyolc munkalapból áll:
1. Előlap
2. Áttekintő táblázat
3. Minimumkövetelmények
4. Bírálati részszempontok
5. Reagens ártáblázat
6. Kiegészítő tételek
7. Készülékek áttekintő táblázata
8. Készülék specifikációs adatlap
A munkalapok ismertetése:
Az Áttekintő táblázat részenként mutatja az ajánlatkérő által megrendelni kívánt vizsgálatok
számát. Ez a szám az egy éves mennyiség.
A szerződés teljes, 4 éves időtartam (48 hónap) alatt ezen vizsgálati négyszereséhez
szükséges reagenseket és kiegészítő anyagokat, eszközöket
tervezi az ajánlatkérő
megrendelni .
A szerződés teljes időtartama alatt a vizsgálati szám negatív irányban 15 %-al változhat.
Az ajánlattevőknek ajánlatukat részenként az egy éves vizsgálati számhoz tartozó
reagensekre és kiegészítő anyagokra, eszközökre is meg kell tenniük.
A 3. munkalapon a Minimumkövetelmények az ajánlatkérő összefoglalja, áttekinti azokat
a legfontosabb szerződéses és az ajánlatkérő részére biztosított készülékekkel kapcsolatos
minimumkövetelményeket, melyek közvetlen kihatással vannak az árképzésre. Amennyiben

ezen munkalapon meghatározott a minimumkövetelmények és az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak között eltérés lenne, akkor az ajánlattételi felhívásban foglaltak az
irányadók. mely eseten az ajánlatkérő módosítja a dokumentációz.
A Műszaki dokumentáció és ártáblázat nevű elektronikus dokumentum egy olyan excel
formátmú dokumentum, melynek munkafüzetei makrókat tartalmaznak.
A 4. munkalapon lévő Bírálati részszempontok nevű táblázat E4 – E6 cellái automatikusan
kitöltődnek akkor, amikor az ajánlattevők az 5. munkalapon lévő Reagens ártáblázatot
feltöltik az adatokkal, a megajánlásaikkal, beírják a nettó egységárat.
Az 5. munkalap, a Reagens táblázat H48, H57, H63, című cellái a 6. munkalap, Kiegészítő
tételek táblázat kitöltésével automatikusan feltöltődnek.
Összefoglalóan: a Műszaki dokumentáció és ártáblázat 4., 5. és 6. munkalapja egy olyan
„működő” excel-rendszert alkot, melynek a fenti metódus szerinti adatokkal való feltöltése
automatikusan kitölti a 4. munkalapot és kiszámítja a részenkénti nettó ajánlati árat.
Kérjük, hogy a munkalap-rendszer „működését” szíveskedjenek ellenőrizni. Amennyiben a
fenti funkciók nem, vagy nem maradéktalanul működnek, akkor azt szíveskedjenek
korrigálni, vagy manuálisan bevinni és ismételten ellenőrizni az adatokat, a soronkénti
szorzatokat és összegeket.
A Reagens ártáblázat kitöltésével (5. munkalap), az adatok és az ár bevitelével javasoljuk
elkezdeni az árajánlat elkészítését.
A vizsgálatok megnevezését a B oszlop tartalmazza. A C oszlopban megadott éves vizsgálati
szám ismeretében kell az ajánlattevőknek meghatározni ezen vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges reagens típusát, azonosító adatát (Megnevezés D oszlop) és a szükséges
mennyiséget (E oszlop).
Meg kell határozni a kiszerelés mennyiségét, egységét (F oszlop) és az így meghatározott
kiszerelési egység egységárát (G oszlop).
Az egységár és az ÁFA mértékének (27 %, vagy 5 %) megadásával a táblázat automatikusan
kiszámítja az Összesen nettó értéket (H oszlop) a bruttó egységárat (J oszlop) és az összesen
bruttó árat – mint tájékoztató adatot (K oszlop).
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az adott rész vonatkozásában csak teljes, komplett
ajánlat adható, ami azt jelenti, hogy valamennyi, az adott részben meghatározott vizsgálatra
vonatkozóan kell ajánlatot adni.
A Kiegészítő tételek (6. munkalap) adatainak és a termékek árának bevitele lehet a
következő lépés.
A meghatározott vizsgálati típusok és mennyiségek ismeretében határozható meg – az
alkalmazott labor-automata típusának ismeretében – az általános működéséhez, a
meghatározott egy éves vizsgálati típusok és mennyiségek figyelembe vételével szükséges
kiegészítő anyagok és eszközök mennyisége.
A 6. munkalapon lévő részenként tagolt táblázatot – a megajánlott rész tekintetében – kell
feltölteni adatokkal és árakkal.
Meg kell adni a kiegészítő anyagok és eszközök nevét, típusát, azonosító adatát (B oszlop) az
egy éves működéshez szükséges mennyiséget (C oszlop), az ajánlott kiszerelést (D oszlop) és
ezen kiszerelés egységárát (E oszlop).
A nettó egységár megadásával a táblázat automatikusan számítja az Összesen nettó értéket (F
oszlop) a bruttó egységárat (H oszlop)

A táblázat részenként kiszámítja a nettó mindösszesen (Ft) értéket és beírja az F13., H22.,
F31. című cellákba.
Ezen cellák tartalma, mint makró adat átirányítódik az 5. munkalap, Reagens táblázat
megfelelő H48, K57, H63 című celláiba.
Kérjük az ajánlattevőket, hogy szükség szerint újabb sorokkal egészítsék ki a 6 munkalap
táblázatát.
Kérjük, hogy a 6. munkalap „működését” szíveskedjenek ellenőrizni. Amennyiben a fenti
funkciók nem, vagy nem maradéktalanul működnek, akkor az szíveskedjenek korrigálni,
vagy manuálisan bevinni és ismételten ellenőrizni az adatokat, a soronkénti szorzatokat és
összegeket. Kérjük azt is szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a 6. munkalap részenkénti
összesen adata azonos értékben átirányítódik az 5. munkalap megfelelő H48, K57, H63 című
celláiba.
Az 5. munkalapon H49, K58, H64 című celláiba a részenként kialakuló mindösszesen árak
átirányulnak a 4. munkalap, Bírálati részszempontok táblázat megfelelő E4 – E6 című
celláiba.
Kérjük, ismételten ellenőrizzék az adatok kiszámítását, az összegek helyességét.
A Bírálati részszempont táblázatba íródott összegeket írják be jelen Ajánlati dokumentáció
1.sz.
mellékleteként
csatolt
Iratés
nyilatkozat
minták
című,
1_sz_melleklet_Iratmintak_Reagensek_1_1.doc nevű manuálisan kitöltendő fájlban lévő
kötött formátumú Felolvasólapba.
A 7. munkalapon lévő Készülékek áttekintő táblája tartalmazza az ajánlattevők által az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátandó labor-automaták, készülékek főbb műszaki jellemzőit
és a berendezések első üzembe helyezés időpontjával meghatározott életkrára vonatkozó,
előírt adatokat.
Amennyiben ezen munkalapon meghatározott a minimumkövetelmények és az ajánlattételi
felhívásban meghatározottak között eltérés lenne, akkor az ajánlati felhívásban foglaltak az
irányadók.
A 8. munkalapon, a Készülék specifikációs adatlapon az ajánlattevőknek meg kell
határozniuk az általuk rendelkezésre bocsátott lapbor-automaták, készülékek legfontosabb
jellemzőit, műszaki tulajdonságait.
A táblázat A oszlopában az ajánlatkérő által elvárt, illetve igényelt műszaki jellemzők
kerültek meghatározásra.
A B oszlopban a „Kérjük megadni” illetőleg az „Igen, Kérjük megadni” szöveg olvasható.
Azokban a sorokban ahol a „Kérjük megadni” szöveg olvasható az A oszlopban kért
adatokat kell megadni.
Azokban a sorokban, ahol az „Igen, Kérjük megadni” szöveg olvasható, kötelező
minimumfeltétel szerepel.
Az ajánlattevői válaszban egyértelműen meg kell határozni, hogy az előírt jellemzőnek,
illetőleg az előírt kötelező jellemzőnek a készülék megfelel-e.
Az ajánlattevőknek az 1. és 4. részek esetében az ajánlatukba csatolniuk kell a kihelyezésre
kerülő labor-automaták, készülékek magyar nyelvű gép és teszt leírásokat, azok applikációit.
Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza ezen leírásokat.
Az előírt műszaki jellemzőknek való megfelelést az ajánlatkérő ezen dokumentumok alapján
ellenőrzi.
Az ajánlatkérő előnyösen, csak a minimumfeltételnek megfelelő, vagy a minimumfeltétellel

egyenértékű műszaki megoldást kielégítő készüléket fogad el a Kbt. 117. § (7) bekezdésének
utolsó mondata szerint.
Amennyiben az ajánlatkérő a kitöltött és az ajánlatban benyújtott Készülék specifikációs
adatlap alapján megállapítja, hogy az ajánlattevő által kihelyezni tervezett berendezés nem
elégíti ki a z előírt minimális műszaki követelményeket, akkor a hiánypótlási eljárás során
felszólítja az ajánlattevőt más – a minimumfeltételeknek megfelelő – berendezés
meghatározására.
Amennyiben az ajánlattevő ezt követően sem tud az ajánlatkérő számára megfelelő
berendezést meghatározni, kihelyezni, úgy az ajánlatkérő az adott rész tekintetében az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
A jelen Ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékleteként csatolt Irat- és nyilatkozatminták című,
1_sz_melleklet_Iratmintak_Reagensek_1_1.doc nevű dokumentumba - mely az ajánlat olyan
sablonja melyet az ajánlattevők töltenek ki, így készítve el az ajánlatukat – kell illesztetni a
jelen ajánlati dokumentáció 2. sz. melléklete, Műszaki dokumentáció és ártáblázat nevű
dokumentum (Elektronikus neve: 3_sz_melleklet_Muszaki_dokumentacio_artablazat_2_1)
kitöltött 4., 5., 6. és 8. munkalapjának kitöltött nyomtatott példányát is.
A 4., 5., 6. és 8. munkalapjának kitöltött nyomtatott példányát az iratminták sorában az
Ajánlat végén, a SPECIFIKÁCIÓS TÁBLÁZATOK cím után kérjük beilleszteni.
Az 1., 2. 3. és 7. munkalapot nem szükséges az ajánlatba illeszteni.
A jelen ajánlati dokumentáció teljes terjedelemben tartalmazza a 2. sz. melléklet, MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ ÉS ÁRTÁBLÁZAT (SPECIFIKÁCIÓS TÁBLÁZAT) nyomtatott,
változatát.

15. EEKD KITÖLTÉSI SEGÉDLET:
Ajánlattevőnek jelen dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsájtott EEKD
formanyomtatvány I., II., III. és IV. részének értelemszerű kitöltésével kell azonosítania a
nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő személyét és a nyilatkozat tárgyát képező közbeszerzési
eljárást. Amennyiben ajánlattevő a fent meghatározott, minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékében szerepel, ennek tényét és elérhetőségét is ezen II. részben kell megjelölni. Ezen
részben tesz továbbá nyilatkozatot ajánlattevő, hogy másokkal együtt vesz-e részt a
közbeszerzési eljárásban, hogy ajánlata a közbeszerzés melyik részére terjed ki, valamint az
igénybe vételre kerülő kapacitásnyújtók és alvállalkozók tényéről és személyéről.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt kizáró okokkal kapcsolatban az EEKD III.
részében kell nyilatkoznia.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételek vonatkozásában az
EEKD IV. részében kell nyilatkoznia.
Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági
követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV. Rész „alfa" szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.

Az EEKD kitöltése részletesebben:
II. RÉSZ: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni
- Jelen közbeszerzés nem fenntartott, az erre vonatkozó szakaszt nem szükséges
kitölteni.
- A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban kérdésre
csak
közös ajánlattétel esetében kell „igen"-nel felelni. Amennyiben igennel válaszol,
szükséges a további pontokat is kitölteni.
- A részekre vonatkozó információkat is szükséges megadni a jelen eljárásban , mivel
ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt.
B szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni C szakasz: a szakasz valamennyi
pontját szükséges kitölteni
- Amennyiben ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni
alkalmasságát, az „igen" választ szükséges jelölnie, továbbá az EEKD-ban foglaltak
szerint a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan is be kell nyújtani az ajánlat
részeként az EEKD-t.
D szakasz: a szakaszt nem kell kitölteni!

III. RÉSZ : KIZÁRÓ OKOK
(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet)
Kötelező kizáró okok
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja
előzetesen a Kbt. 62. §- ában említett kizáró okok hiányát.
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a
gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A" szakaszát tölti ki.
Magyarázat:
62. § (1) a)
aa) Bűnszervezetben való részvétel;
ab) korrupció;
ac) csalás;
ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;
ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;
af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény
elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bíróági ítéletben megállapodást nyert úgy az „A"
szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, a nemleges válasz esetén is a „Nem" rubrikát
jelölni.

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D"szakaszában teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a
bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapodást nyert
úgy az „D" szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz
esetén is a „Nem" rubrikát jelölni.
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével
egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is
nyilatkozik
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B"
szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-,
vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját
kötelező feltüntetni,
A „B" Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség
megszegésével kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az
„igen" rubrikát jelölni, nemleges válasz esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben.
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III.
része „C"szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik
Magyarázat:
62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a
„C" szakasz 3. cella a) b) pontja;
62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C" szakasz 3. cella ff) pontja
vonatkozik rá,
így mindkét esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.
62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C" szakasz 9. cella a)-b) pontja;
62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás — a „C" szakasz 9. cella c pontja;
62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás — a „C" szakasz 9. cella d) pontja vonatkozik rá, így
mindhárom esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.
62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban — a „C" szakasz 6-7. cellákat szükséges
kitölteni értelemszerűen
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány
III. részének „D" szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,
Magyarázat:
62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3
éven belül;
62. § (1) f pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az
eltiltás ideje alatt;
62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került; 62. § (1) k) pont adóilletőség, tényleges tulajdonos; 62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás;
62. § (1) p) pont — előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel
62. § (1) q) pont — súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket.
A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D" szakaszt kell kitölteni
értelemszerűen adott esetben.

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C"
szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C" szakasz 5. cellát kell kitölteni,
nemleges válasz esetén is a „Nem" rubrikát jelölni.
Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
említett személyekre is vonatkozik.
Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. RÉSZ: KIVÁLASZTÁSI
SZEMPONTOK a: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt
tölti ki.
AZ EEKD IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérő is az EEKD-t, hasonlóan
kitöltve mint az ajánlattevő részéről benyújtott EDKT--t
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV.
Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

1. sz. melléklet
IRAT- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
(külön csatolt dokumentum)
1_sz_melleklet_Iratmintak_Reagensek_3_1

3. sz. melléklet
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ÁRTÁBLÁZAT
SPECIFIKÁCIÓS TÁBLÁZAT
(külön csatolt dokumentum)

A 3. sz. melléklet, 3_sz_melleklet_Muszaki_dokumentacio_artablazat_3_1.xls
.xls formátumú doumentumot külön csatoljuk.

2. sz. melléklet
SZERZŐDÉSTERVEZET
Nem kell az ajánlathoz csatolni!

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

mely létrejött egyrészről a
Budapest, Főváros XV. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye (1152 Budapest,
Rákos út 77/a.) Képviseli: Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos Adószám: 15515139-2-42
Számla sz.: 11784009-15515139
- a továbbiakban: Megrendelő másrészről a(z)
……………………... (székhelye: ……………………..) Képviseli: …………………
Cégjegyzékszám: Cg. ..-..-….. Cégbíróság: …………………… Adószám: ………….-..-….
Számlaszám: ……………..Bank Zrt., ………..-……………-…………
- a továbbiakban: Szállító - között az alábbi feltételek szerint:
I. Preambulum
1. Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bek. alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le „Laboratóriumi reagensek
beszerzése 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével”
tárgyában.
2.
Szállító,
aki
az
Ajánlati
Dokumentációban
meghatározott
termékek
gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az
eljárásban, és a Megrendelő …..rész tekintetében szállítót választotta ki nyertesként.
A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:

II. Szerződés tárgya
3. A szerződés tárgya a Megrendelő által 2017. november hó 6. napján megküldött
Ajánlattételi felhívásban és a Kiegészítő dokumentumokban meghatározott, és a jelen
szerződés 1. számú mellékletében megnevezett különféle Labor-diagnosztikumok - a
továbbiakban: áruk - adásvétele valamint az e szerződésben részletezett kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása.
4.A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a
szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek.
5. A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége a Megrendelő
tényleges szükségleteinek függvényében 15 százalékkal negatív irányba eltérhet.

III. Szerződéses érték
6. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg nettó
………………………..,- Ft/év, azaz nettó ……………………………….Ft/év, melyet a
mindenkor hatályos ÁFA megnövel
7. Az alkalmazott paritás: DDP. A Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás
szerint tartalmazza az áru, valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb
szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.
8. A Szállító által megadott szerződéses árak a szállító számára a szerződés hatályba lépésétől
12 hónapig kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között
sem változtathatóak meg.
A fenti időtartam lejártát követően Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során
legfeljebb évente egy alkalommal, (első alkalommal 2018. november 1., majd második
alkalommal 2019. november 1. hatállyal) módosíthatja árait. A módosítás mértéke nem
haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan hivatalosan közzétett általános
inflációs ráta 80%-át.
9. Az ármódosításra úgy kerülhet sor, hogy a Szállító a módosítás hatályba lépését
megelőzően 30 nappal írásban közli a megrendelővel a módosítási szándékét és összhangban
a 8. pontban meghatározott mértékkel összhangban tételesen meghatározza a vizsgáltok és a
kiegészítő anyagok eszközök módosított új árát.
A Megrendelő tizenöt napon belül jogosult az új árakat elfogadni, vagy azok felülvizsgálatát
kérni.
Az árak a Felek egybehangzó akaratával módosíthatók.
10. A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat a szerződés hatálya alatt abban az esetben
sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerelése bármilyen ok
miatt megváltozik.
11. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez a Szállító által megajánlott kiegészítők
mennyisége kevésnek bizonyul, Szállító a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles
biztosítani.
12. Ajánlattevő által megadott ajánlati árnak az 1., 4., 5. részek a (kihelyezett készülékek)
tekintetében tartalmaznia kell a felmerülő javítási és szerviz költségét tekintetében a teljes
körű ingyenes szerviz és „anyagmentes” javítási szolgáltatást. A munkadíj a Szállító költsége.
13. Amennyiben bármelyik rész tekintetében a berendezések meghibásodásától számított
ötödik munkanapon a berendezés maradéktalanul nem üzemképes, akkor a Szállítónak a
meghibásodott készülékkel egyenértékű cserekészüléket kell az ötödik napon biztosítania.

IV. Fizetési mód
14. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF)

15. A Megrendelő előleget nem fizet. Az ellenértékének kiegyenlítése a kötelező
egészségügyi ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-a, Kbt. 135. § (1), (5)-(6),
bekezdése, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) Hatodik Könyv 6:130. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott feltételek szerint banki átutalással történik, a Szállító ………………….. Bank
Zrt.-nél vezetett …………-………-……… számú számlájára történő átutalással.
16. Megrendelő rögzíti, hogy Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított
termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát
Megrendelőnek átadja vagy megküldi. Ennek megfelelően a fentiekben napokban
meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.
17. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
18. A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
19. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk.
Hatodik Könyv 6:155.§-ban írt rendelkezései az irányadók.

V. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
20. A Megrendelő a Szállító késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén kötbérre tarthat igényt:
- Késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett áruk (reagensek,
segédanyagok, eszközök) vagy szolgáltatások nettó értékére a késedelem első 5 napja
alatt napi 1 %, az ezt követő késedelem folyamán napi 2 %, de legfeljebb húsz százalék.
- Hibás teljesítés esetén a Megrendelő csak az áru kiscserélését fogadja el. A hibás
teljesítés időtartama az az időtartam, míg a hibás termék szállításának megállapítása és
annak kicserélése között eltelik. Ezen időtartamra a késedelmi kötbérre vonatkozó
szabályok érvényesek. A hibás teljesítési kötbér összege minőségi kifogással érintett
termék, vagy késedelmes szolgáltatás nettó ellenértékének a tizenöt százaléka.
- Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés elmaradása esetén az eseti megrendelés értéke alapján a nettó
ellenszolgáltatás 20 %-a.
Amennyiben a Szállító az … rész szerinti automatá(ka)t, készülékeket a szerződés
hatálybalépésétől számított 60 napon belül nem helyezi üzembe, meghiúsulás következik
be.
A meghiúsulási kötbér mértéke részenként 1.000.000 Ft.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Szállítótól.
- Jótállás, szavatosság:
A Szállító a megajánlott termékre, árura az átvétel időpontjától kezdődően minimálisan12
hónap időtartamú jótállást, felhasználhatóságot köteles vállalnia.

VI. Szállítási feltételek és határidők
21. Szállító az árukat - amennyiben külföldi szállító - DDP a Megrendelő székhelye
(INCOTERMS 2000.) paritáson, - amennyiben belföldi szállító - a Megrendelő székhelyére
költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.
22. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására folyamatos szállítás keretében
kerül sor az alábbiak szerint:
- Szállító a szerződés hatályba lépését követően első alkalommal a Megrendelő által
meghatározott árukat 7 munkanapon belül szállítja le Megrendelő részére.
- A Szállító a szerződés időtartama alatt a Megrendelő írásban (fax, e-mail, levél)
küldött megrendelésének igazolt kézhezvételét követően legfeljebb 3 munkanapon
belül köteles a megrendelt árukat leszállítani.
- Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
VII. Csomagolás
23. Szállító a leszállítandó árut darabonként becsomagolva, és az egységcsomagokon a lejárat
időpontját jól láthatóan feltűntetve, a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le.
A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltűntetésre kerülnek.
Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító
által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség
leszállítására nincs mód.
 A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:
 Megrendelő megnevezése: XV. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
 a doboz tartalma,
 a szerződés száma,
 dobozszám,
 bruttó és nettó súly,
 Szállítási cím.
VIII. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása
24. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól
történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és
dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt. A fentieknek megfelelően az
áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül sor, míg a tételes
mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi el.
25. A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a
jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utánszállítással
tartozik pótolni.
26. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének
megfelelő körülmények között raktározza.
27. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

IX. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek
28. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba
hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
29. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

X. Hatályba lépése és felmondása
30. Jelen szerződés a felek együttes aláírásával jön létre. A szerződés 2017. november 1.
napján lép hatályba és 4 évig, 2021. október 31. napjáig marad érvényben.
31. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél
jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

XI. Egyéb feltételek
32. Jelen szerződésben foglalt feltételek kizárólag a Kbt. 141. § előírásainak feltételek
fennállása esetén a felek által cégszerűen aláírt szerződésmódosítással változtathatók meg. A
szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti cégszerű levélben. Jegyzőkönyvben,
levélben stb. egyik fél sem tehet olyan nyilatkozatot, amely a szerződés tartalmát, feltételeit
módosítja.
33. A Szolgáltató köteles a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint eljárni. A Megrendelő jogosult
és egyben köteles a szerződést 90 napos határidővel felmondani amennyiben a Szolgáltató
esetében a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti eset áll be.
34. Jelen szerződés 1. számú melléklete, az árlista a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
35. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők
következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő,
előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek
tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták,
robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
36. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 2- 2
példányt kapnak.

Bíróság, alkalmazandó jog
37. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére - perértéktől
függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
38. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a
magyar anyagi jog, különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény és
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.
Kelt: Budapest, 2017. november hó …… napján

…………………………………
Megrendelő

………………………………..
Szolgáltató

1 sz. Melléklet a …………sz. szerződéshez
ÁRLISTA
Szerződés száma:

Rész száma:

Rész meghatározása:

Szállító megnevezése: ………………………………….…………
Poz.

Ajánlott termék megnevezése

Ajánlott
kiszerelés

Menynyiség

Menynyiség
egység

Szállító székhelye: ………………………………………………
Nettó
egységár
HUF

Nettó összár
HUF

ÁFA Bruttó egységár Bruttó összár
(%)
HUF
HUF

Előírt vizsgálatokhoz szükséges anyagok (reagensek)

A kiírásban megadott reagensekhez szükséges kiegészítő tételek (fogyóanyagok stb.)
az éves összes vizsgálati szám függvényében

Mindösszesen:
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engedély száma

28

