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„A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi
régióban” című ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán
megvalósuló beruházás eszközbeszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/38
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.04.03.
Iktatószám: 4621/2013
CPV Kód: 33100000-1;33111000-1;33155000-1
Ajánlatkérő: Margit Kórház Pásztó

Teljesítés helye:
Pásztó Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u.
15-17.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.04.18.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó

Postai cím: Semmelweis utca 15-17.

Város/Község: Pásztó

Postai irányítószám: 3060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Muhari Géza
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Telefon: +36 32561010

E-mail: margitkp@invitel.hu

Fax: +36 32460404

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

x Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Margit Kórház Pásztó, mint konzorcium tag részére ÉMOP-4.1.2/A-11 Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése pályázat keretében „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi
régióban” című ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán megvalósuló beruházás
eszközbeszerzése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Pásztó Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17.

NUTS-kód: HU313
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A szerződés meghatározása: egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras
szállítási szerződés, kapcsolódó szolgáltatásokkal.
Tárgya: „Margit Kórház Pásztó, mint konzorcium tag részére ÉMOP-4.1.2/A-11 Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az
Észak-magyarországi régióban” című ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt kapcsán
megvalósuló beruházás eszközök szállítása telepítéssel, üzembe helyezéssel, a kezelőszemélyzet
betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási kötelezettségvállalással

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33111000-1

33155000-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
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Megnevezés Mennyiség (db)
Aerostep 2
Bobath ágy 1
Bordásfal 10
Extenziós készülék 1
Fizioterápiás kezelőasztal elektromos 1
Gyakorló rámpa 1
Matracok gyógytorna 15
Kerekesszék 2
Glisson készülék 2
Szelektív ingeráram készülék 1
Therapy master 1
Tükör mobil 1
Vibrációs kézi masszírozó készülék 1
Szobakerékpár 1
Háttámlás szobakerékpár 1
Elliptikus sífutógép 1
Evező gép 1
Súlyzókészlet 2
Tangentoros kád 1
4 rekeszes galván kád 1
Boka-csípő-térd izület mozgató 1
Aerosol készülék+Uhporlasztó 2
KS-pipa lélegzéssegítő eszköz 1
Lépésszámláló készülék 2
Oxigén koncentrátor 1
Analóg átvilágító szerkezet, felvételező funkciók nélkül, video jel kimenettel 1
EKG készülék 3,6,12 csatornás 1
Spirométer 1

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: a nettó ajánlati ár 3 %/késedelmes naptári nap.
Teljesítési Biztosíték összege: a nettó ajánlati ár 5 %-a a szállítási szerződést biztosító
mellékkötelezettség, amely teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint.
A teljesítési biztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően
(eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv), a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről
szóló igazolás kiállítását követő 10 napon belül szolgáltatja vissza az ajánlatkérő.
Jótállási biztosíték: a nettó ajánlati ár 2,5 %-a, a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja: Kbt. 126. § (4) bek.
szerint.
Jótállási idő: ajánlat szerint (hónapokban): min. 12 hónap
A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Szállító a mindenkori jegybanki
alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25 %-os mértékét.
Szállító köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 12
órán belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy erről
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, és igény esetén cserekészüléket kell biztosítani.
Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes naponként az
érintett termék beszerzéskori nettó értéke 3%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. A kijavított,
kicserélt berendezésekre a Szállító a jótállási kötelezettségét kiterjeszti.
Minden leszállított tételről szállító jótállási dokumentációt köteles rendelkezésre bocsátani.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Egy számla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele: eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv. 
Finanszírozás forrása: 90% ÉMOP támogatás. 
A számla kiegyenlítése: a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla 10 %-át - az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projektben a Megrendelő által választott 
szállítói finanszírozási rendszeréből adódóan - a Megrendelő közvetlenül, a fennmaradó 90 %-át 
pedig a Közreműködő Szervezet útján átutalással egyenlíti ki Kbt. 130. § (3) (5) (6) bekezdései 
szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §, a 4/2011. (I. 28.) Korm 
rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről,
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a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és a 310/2011. (12. 23.) Korm. rendelet előírásaira, és
3/2013. (I. 10.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról (1) bek előírására. 
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi
kézhezvételének napját követő 30 napot. 
A számla kifizetésének további feltétele a Szállító részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb
jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése. 
Előlegfizetés 
Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. 
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28)
Kormányrendelet 57. § (1b) és a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése alapján. A közbeszerzési eljárás
során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható
összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. 
Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje: 
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 
57. § (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt.
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét. 
(1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr
ellenőrzéséhez kötheti. 
(1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az
NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
(1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító
közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett.
A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről
elfogadottnak kell tekinteni. 
(1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. 
(1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. 
Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon
belül nem teljesítette. 
Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg
igénylésére. 
Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1g) bekezdése szerint. 
Az előleg igénylésével, illetve az azzal történő elszámolás, és a megkívánt biztosíték
vonatkozásában a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőknek, illetve nem követeli meg a nyertes
ajánlattevőktől a gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt 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) bekezdése, és a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerint
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 122.§ (1) bekezdése szerint nyilatkozni kell, hogy nem tartozik
a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének és Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontjai 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, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
12.§ alapján.
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlatában csak nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3)
bekezdése szerint)
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) az ajánlatban:
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- 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 Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
(a 310/2011. (XII. 23.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról kormányrendelet 10. pontja
szerint)
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától korábbi keltezésűek.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm rendelet 7. § szerint a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P1. A biztosító által az eljárást megindító felhívás feladását követően kiállított igazolás, miszerint az
ajánlattevő rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással a P1 alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. d) pont).
P2. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladását követően
kiállított nyilatkozata (attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
— Mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
— Volt-e a pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 éven belül
15 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő sorbanállás alatt a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet 8. § szerinti fogalmat érti.
(Az adott időszakban lezárt pénzforgalmi számlákra vonatkozóan is igazolni kell, hogy volt-e a
pénzforgalmi számláján sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 éven
belül, a fennállásának időszaka alatt.) (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. a) pont).
P3 2011-2012. évi teljes, valamint a közbeszerzés tárgyának megfelelő (röntgen berendezés, és
fizikoterápiás- és rehabilitációs eszközök) – általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételének átlagáról szóló nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011.
(XII. 23.) Korm.rend. 14.§ (1) bek. c) pont).
A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. §
(4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet. A P1-P3 követelmények a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint
egyenként vonatkoztathatóak közös ajánlattevőkre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő:
P1. Ha nem rendelkezik. min. 10 millió HUF/év, és min. 5 millió HUF/káresemény értékű érvényes
szakmai felelősségbiztosítással (az áruk szerelésének helyszínén okozott esetleges károkozásra
kiterjedően).
P2. Ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata(ok) szerint a pénzforgalmi számlá(ko)n az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 2 éven belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P3. Ha 2011-2012. évi, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének átlaga nem
éri el a min. nettó 30 millió HUF-ot, melyből a közbeszerzés tárgya szerinti (röntgen berendezés, és
fizikoterápiás- és rehabilitációs eszközök) – általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételének átlaga nem éri el a min. nettó 20 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható: 
M.1. Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év röntgen berendezés, és fizikoterápiás- és 
rehabilitációs eszközök szállítási referenciáinak ismertetésével, és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint meghatározott igazolással, vagy nyilatkozattal, amely 
tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az 
ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e, és az M1 alkalmassági minimumkövetelményekben előírt 
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelmű ellenőrzéséhez szükséges adatokat. 
(310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) a) pont). 
M.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek, köztük a minőség-ellenőrzésért felelős
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megnevezésével, csatolva a szakember által aláírt szakmai önéletrajzokat, illetve a végzettségét
igazoló okirato(ka)t. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) c) pont ) 
M.3. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiállított minőségirányítási
rendszer alkalmazását igazoló tanúsítvány csatolása, mely szerint ISO 9001 vagy 13485
minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés leírása. 
(310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) b) pont, és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3)
bekezdés) 
M4. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
csatolnia kell az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerekre, eszközökre vonatkozóan a
16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC
Conformity Declaration) és - ha az egészségügyi gép-műszer forgalomba hozatalához a 4/2009. (III.
17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.)
ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi
gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy
az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro
diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető
követelményeknek. 
M5. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (1) bek d) pontja alapján csatolnia kell az
általa megajánlott egészségügyi gép-műszerekre, eszközökre vonatkozóan a dokumentációban
rendelkezésre bocsátott termék adatlapjait kitöltve, valamint a termékekre vonatkozó leírást,
prospektust, melyből egyértelműen megállapítható a termék adatlapokon előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés,. 
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. §
(4)–(5)-(6) szerint is megfelelhet. Egy szakembert csak egy szakág/szakterület vonatkozásában
lehet megfeleltetni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő: 
M1. Ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen, 
legalább 2 db, az ajánlat tárgyának megfelelő (röntgen berendezés, és fizikoterápiás- és 
rehabilitációs eszközök), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel, 
melyeknek értéke egyenként legalább nettó 20 000 000 HUF, 
M.2. Ha nem rendelkezik: 
— legalább két felsőfokú végzettségű (villamos-, vagy klinikai mérnök) min. 3 év szakirányú 
gyakorlatot (egészségügyi gép-műszerek telepítése, üzembe helyezése és/vagy szervízelése) 
igazoló szakemberrel; 
- és ha nem rendelkezik még legalább egy, min. középfokú végzettségű, minőségellenőrzésért 
felelős szakemberrel (az M3 alkalmassági minimumkövetelményben előírt minőségirányítási 
rendszer működésének, irányításának felelőse), 
M.3. Ha nem rendelkezik ISO 9001 vagy 13485 minőségirányítási rendszerrel, vagy 
minőségbiztosítás intézkedésére nem tett ezzel egyenértékű intézkedést. 
A minőségirányítási rendszer vagy intézkedés tartalmában orvosi gép-műszer (technológia), 
szállításra, szerelésre, és szervizre vonatkozzon. 
M4. Ha az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerek, eszközök nem felelnek meg az
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orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre
vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. 
M5. Ha az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerek, eszközök a benyújtott termékleírás és
prospektus alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termék adatlapokon előírt műszaki
minimumkövetelményeknek, azaz a termék adatlapján előírt minimális követelményeket a
megajánlott paraméterek nem elégítik ki.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF) 573
2. Jótállási idő (hónapokban, min 12.
hónap)

82

3. Szakmai bírálat 165
3.1 OM02 Bobath ágy Magasságállítás min
45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10 pont
közt értékelési pontszám)

10

3.2 OM02 Bobath ágy Terhelhetősége min.
180 kg. – max 250 kg. S=5 (180 - 210 kg
közt 1 pont; 211-240 kg közt 5 pont; >240
kg felett 10 pont)

5

3.3 OM05 Fizioterápiás kezelőasztal,
elektromos Magasságállítás tartománya:
min.45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10
pont közt értékelési pontszám)

10

3.4. OM05 Fizioterápiás kezelőasztal,
elektromos Terhelhetősége: min. 130 kg.
max. 200 kg. S=5 (130-150 kg közt 1 pont,
151-180 kg közt 5 pont, >180 kg felett 10
pont)

5

3.5. OM06 Gyakorló rámpa A korlátok
magasságállítási tartománya min. 20 cm.
S=5 (Előny a nagyobb, 1-10 pont közt
értékelési pontszám)

5
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3.6. OM08 Kerekesszék Teherbírás min.
100 kg., max 150 kg. S=5 (100-115 kg
között 1 pont, 116-130 kg közt 5 pont, 131
kg és 150 kg közt 10 pont)

5

3.7. OM08 Kerekesszék Súlya ne haladja
meg a 25 kg-ot S=5 (Előny a kevesebb,
1-10 pont közt értékelési pontszám)

5

3.8. OM10 Szelektív ingeráram készülék
Legalább 10 féle stimuláló áramforma
S=10 (Előny a több, 1-10 pont közt
értékelési pontszám)

10

3.9. OM19 Tangentoros kád
Teljesítményfelvétel: max. 2,0 kW S=5
(Előny a kevesebb, 1-10 pont közötti
értékelési pontszám)

5

3.10. OM20 4 rekeszes galvánkád Kezelési
idő állítható min. 1 perctől 30 percig S=5
(30 percig 1 pont, 60 percig 5 pont, >60
perc felett 10 pont)

5

3.11. OM20 4 rekeszes galvánkád
Automatikus önteszt bekapcsoláskor S=5
(nem = 1 pont, igen = 10 pont)

5

3.12. OM20 4 rekeszes galvánkád
Teljesítményfelvétel: max. 1000 W S=5
(800-1000 W közt 1 pont, 600-799 W közt
5 pont, <600 W felett 10 pont)

5

3.13. OM21Boka-csípő-térd izület mozgató
Beteg által kezelt biztonsági stop gomb
csatlakoztatása nélkül a készülék nem
működik. S=10 (nem = 1 pont, igen = 10
pont)

10

3.14. OM21Boka-csípő-térd izület mozgató
Az erő maximális nagysága több
fokozatban állítható. Kérjük megadni a
fokozatok számát S=5 (Előny a több, 1-10
pont közötti értékelési pontszám)

5

3.15. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Névleges teljesítmény S=10
(50-52 kW közt 1 pont, 53-55 kW közt 5
pont, >55 kW felett 10 pont)

10

3.16. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Anód hőkapacitása S=10
(300-325 kHU közt 1 pont, 326 – 350 kHU
közt 5 pont, >350 kHU felett 10 pont)

10
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3.17. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Rtg.csőtartó oszlop hosszanti
mozgástartománya min. 150 cm S=10
(150-160 cm közt 1 pont, 161-170 cm közt
5 pont, >170 cm 10 pont)

10

3.18. OM26 Analóg átvilágító szerkezet
felvételező funkció nélkül, videojel
kimenettel Célzott felvételi szerkezet
mozgástartománya min. 140 cm S=10
(140-150-cm közt 1 pont, 151-160 cm
közt 5 pont, >160 cm felett 10 pont)

10

3.19. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás A4 formátumú nyomtatás
lehetősége direkt lézerprinteren keresztül
(számítógép használata nélkül) S=5 (nem =
1 pont, igen = 10 pont)

5

3.20. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás 12 elvezetés + 1 ritmusgörbe
egyidejű monitorozására alkalmas LCD
monitor S=10 (nem = 1 pont, igen = 10
pont)

10

3.21. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12
csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása
közötti választásra S=10 (nem = 1 pont,
igen = 10 pont)

10

3.22. OM27 EKG készülék 3, 6, 12
csatornás Színes, érintőképernyős LCD
kijelző S=10 (nem = 1 pont, igen = 10 pont)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Fizetés módjai: banki átutalással Syntron Kft. 10700244-26179401-51100005 számú pénzforgalmi
számlájára, vagy készpénzben befizetve Syntron Kft. székhelyén (1036 Budapest, Bécsi út 67)
Időpont: munkanapokon 10:00-14:00 óráig, az ajánlati határidő napján 10:00-11:00 óráig lehet
átvenni személyesen a dokumentációt a készpénzes befizetést követően a befizetés igazolásának,
vagy az átutalásról szóló banki igazolás bemutatásával, vagy megküldésre kerül a Kbt. 54. § (8)
pontja alapján a befizetés igazolása után (e-mailben, faxon vagy postai úton történő írásos kérésre,
a befizetés készpénzes vagy átutalásos igazolását követően).
A dokumentáció díja: 50 000 HUF + ÁFA

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely:

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2)-(3)-(4) (6)-(7) bekezdésében foglaltak.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 jelű projekt

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció megvásárlása és átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak) az eljárásban való részvétel feltétele (Kbt. 49. § (6) bek). A
dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet átvenni. Az ajánlattételi határidő napján a
dokumentáció átvehető 10:00-11:00 óráig. Az ajánlattételi dokumentációba való betekintés
személyesen történhet a dokumentáció átvételének időpontjával megegyező időpontokban
(hétköznapokon 10.00-14.00, és ajánlattételi határidő napján 10.00-11.00 óra közt).

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

alsó pontszám határa: 1 pont
felső pontszám határa: 10 pont

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

A nyertes ajánlatot tevő az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi szempontok, és bírálati 
módszer szerint: 
1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 573 
2. Jótállási idő (hónapokban, min 12 hónap) Súlyszám 82 
3. Szakmai bírálat Súlyszám 165 
OM02 Bobath ágy 
3.1 Magasságállítás min 45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10 pont közt értékelési pontszám) 
3.2 Terhelhetősége min. 180 kg. – max 250 kg. S=5 (180 - 210 kg közt 1 pont; 211-240 kg közt 5 
pont; >240 kg felett 10 pont) 
OM05 FIZIOTERÁPIÁS KEZELŐASZTAL, ELEKTROMOS 
3.3 Magasságállítás tartománya: min.45 cm. S=10 (Előny a nagyobb, 1-10 pont közt értékelési 
pontszám) 
3.4. Terhelhetősége: min. 130 kg. max. 200 kg. S=5 (130-150 kg közt 1 pont, 151-180 kg közt 5 
pont, >180 kg felett 10 pont) 
OM06 Gyakorló rámpa 
3.5. A korlátok magasságállítási tartománya min. 20 cm. S=5 (Előny a nagyobb, 1-10 pont közt 
értékelési pontszám) 
OM08 Kerekesszék 
3.6. Teherbírás min. 100 kg., max 150 kg. S=5 (100-115 kg között 1 pont, 116-130 kg közt 5 pont,
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131 kg és 150 kg közt 10 pont) 
3.7. Súlya ne haladja meg a 25 kg-ot S=5 (Előny a kevesebb, 1-10 pont közt értékelési pontszám) 
OM10 Szelektív ingeráram készülék 
3.8. Legalább 10 féle stimuláló áramforma S=10 (Előny a több, 1-10 pont közt értékelési pontszám) 
OM19 Tangentoros kád 
3.9. Teljesítményfelvétel: max. 2,0 kW S=5 (Előny a kevesebb, 1-10 pont közötti értékelési 
pontszám) 
OM20 4 rekeszes galvánkád 
3.10. Kezelési idő állítható min. 1 perctől 30 percig S=5 (30 percig 1 pont, 60 percig 5 pont, >60 
perc felett 10 pont) 
3.11. Automatikus önteszt bekapcsoláskor S=5 (nem = 1 pont, igen = 10 pont) 
3.12. Teljesítményfelvétel: max. 1000 W S=5 (800-1000 W közt 1 pont, 600-799 W közt 5 pont, <600 
W felett 10 pont) 
OM21Boka-csípő-térd izület mozgató 
3.13. Beteg által kezelt biztonsági stop gomb csatlakoztatása nélkül a készülék nem működik. S=10 
(nem = 1 pont, igen = 10 pont) 
3.14. Az erő maximális nagysága több fokozatban állítható. Kérjük megadni a fokozatok számát S=5 
(Előny a több, 1-10 pont közötti értékelési pontszám) 
OM26 Analóg átvilágító szerkezet felvételező funkció nélkül, videojel kimenettel 
3.15. Névleges teljesítmény S=10 (50-52 kW közt 1 pont, 53-55 kW közt 5 pont, >55 kW felett 10 
pont) 
3.16. Anód hőkapacitása S=10 (300-325 kHU közt 1 pont, 326 – 350 kHU közt 5 pont, >350 kHU 
felett 10 pont) 
3.17. Rtg.csőtartó oszlop hosszanti mozgástartománya min. 150 cm S=10 (150-160 cm közt 1 pont, 
161-170 cm közt 5 pont, >170 cm 10 pont) 
3.18. Célzott felvételi szerkezet mozgástartománya min. 140 cm S=10 (140-150-cm közt 1 pont, 
151-160 cm közt 5 pont, >160 cm felett 10 pont) 
OM27 EKG készülék 3, 6, 12 csatornás 
3.19. A4 formátumú nyomtatás lehetősége direkt lézerprinteren keresztül (számítógép használata 
nélkül) S=5 (nem = 1 pont, igen = 10 pont) 
3.20. 12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor S=10 (nem = 1 
pont, igen = 10 pont) 
3.21. Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra S=10 
(nem = 1 pont, igen = 10 pont) 
3.22. Színes, érintőképernyős LCD kijelző S=10 (nem = 1 pont, igen = 10 pont) 
Módszer: 
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit 1-10 pont között értékeli, a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. 
szerint) útmutatója alapján az alábbi módszer szerint, majd megszorozza a súlyszámmal: 
- amennyiben a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb fordított arányosítás: 1., 3.7., 3.9. 
részszempont 
- amennyiben a legmagasabb érték a legelőnyösebb egyenes arányosítás 2., 3.1, 3.3., 3.5, 3.8., 3.14. 
részszempontok. 
- Abszolút értékelés szempont, pontozás: 3.2, 3.4, 3.6., 3.10., 3.12., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18 
- Abszolút Értékelési szempont, megadott szempont teljesítése: 3.11, 3.13, 3.19, 3.20., 3.21., 3.22.
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részszempontok. 
További információkat az ajánlattételi dokumentáció tartalmaz.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

A III.2.2) (P1-3) és a III.2.3) (M1-5) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak. (Kbt. 20. § (4) bek).

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az eljárásban való részvétel feltétele 300 000 HUF ajánlati biztosíték teljesítése, melynek
teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető:
- átutalással ajánlatkérő 10037005-00324395 pénzforgalmi számlájára,
vagy a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlati biztosíték kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
történik. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, igazolásának módja:
- átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás másolatban való benyújtása,
- bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynél eredeti dokumentuma.
Az ajánlati biztosíték nem átutalásos módszereinél a biztosíték nyújtásának feltételeit az ajánlati
dokumentáció részletesen tartalmazza.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen

V.4) Egyéb információk:

1.) Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldése napját követő 11. nap. 
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 25 § (adott esetben), a Kbt. 40. § (1) bek., Kbt. 58. § (3) 
bek. Kbt. 60. § (3) és (5) bek., és a Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. 
Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg 
igénylésére vonatkozóan. 
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két év valamennyi (az időszak alatt lezártakat is 
beleértve) pénzforgalmi számlaszámáról a P2 alkalmassági minimumkövetelményt igazoló 
ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek 
nyilatkoznia kell. 
3.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához: 
- a valamennyi termékre vonatkozó árazott termékösszesítőt, 
- valamennyi termékre vonatkozóan egyenként termék adatlapot, 
-valamennyi termékre vonatkozóan színes termékismertető prospektust, vagy műszaki leírást 
színes képpel, melyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben 
ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást kell csatolni. (magyar nyelvű fordítás 
elfogadott ajánlattevő általi fordításban, cégjegyzésre jogosult aláírásával) 
-ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 
csatolnia kell az általa megajánlott egészségügyi gép-műszerekre vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity
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Declaration) és - ha az egészségügyi gép-műszer forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM.
rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM
rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől
származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer
megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro
diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető
követelményeknek, 
-ajánlott termék gyártójának bármely akkreditált független szervezet által kiállított érvényes
tanúsítását, mely szerint ISO minőségirányítási rendszert alkalmaz (másolatban is benyújtható) 
- minden termékre magyarországi székhelyű szervizpartner feltétel, melyre ajánlattevő
nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét. 
4.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmassági
igazolására igénybe venni kívánt szervezet képviseletében az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat
aláírási címpéldányát. Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján
az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító
erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint). 
5) Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva,
3¬ papír alapú +1 elektronikus példányban (1 eredeti papír alapú, 2, az eredetivel azonos tartalmú
papír alapú másolat, és 1 db eredeti példányról készült pdf formátumú elektronikus másolat CD
vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattételi dokumentáció részletes rendelkezései alapján. 
6) Az Ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 45. § (1) és (2)bekezdésében
foglaltak, és a Kbt. 122. § (5) bekezdésben foglaltak alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat
tartalmazó dokumentum az ajánlattételidokumentáció részévé válik. 
7.) Hiánypótlásra vonatkozóan a Kbt. 67. § rendelkezései irányadók. 
8.) A Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a
következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, amennyiben azt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezte. 
9.) Az igazolások a Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint másolatban is benyújthatók. Amennyiben
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is.
[Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő felelősségteljes fordítását is, nem követeli meg a szakfordításról
és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] 
10.) A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: a beszámolóból származtatható adatok
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, míg a referenciák tekintetében a teljesítés napján
érvényes MNB közép árfolyamon váltja át ajánlatkérő forintra. 
11.) Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény, és a Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16) Korm rendelet előírásai szerint.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/29 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
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Hivatalos név: Syntron Kft.

Postai cím: Bécsi út 67.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1036

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Varga Tímea

Telefon: +36 4532889

E-mail: syntron@syntron.hu

Fax: +36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Syntron Kft.

Postai cím: Bécsi út 67.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1036

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Varga Tímea

Telefon: +36 4532889

E-mail: syntron@syntron.hu

Fax: +36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Syntron Kft.

Postai cím: Bécsi út 67.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1036

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Varga Tímea

Telefon: +36 4532889

E-mail: syntron@syntron.hu

Fax: +36 453 2890

Internetcím (URL): www.syntron.hu

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:
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Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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