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1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A jelen dokumentáció és a felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az
irányadó.
Jelen közbeszerzési dokumentumok megnevezése: ”közbeszerzési dokumentumok”.
A közbeszerzési dokumentumok önmagában nem pótolják a törvényi előírásokat.
Az esetlegesen előforduló ”Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény értendő.
A közbeszerzési dokumentumoknak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban
meghatározott feltételeknek a megismétlése. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt.
rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az ajánlat
érvényes összeállítása és benyújtása, stb. szempontjából.
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelen beszerzés tárgyát képező árubeszerzés részletes leírását a IV. rész szerinti
„C-íves sebészeti képerősítő berendezés”, „Digitális padlóvezetéses felvételi röntgen
berendezés fix álló buckyval” „Ultrahang diagnosztikai berendezés” és „Radiológiai leletező
munkaállomás beszerzése” táblázatok tartalmazzák.
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, így különösen:
a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;
b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését;
c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek;
d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban
meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE
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Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) rendelkezése alapján az ajánlatát az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges
dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához
szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
5. KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül
benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (2) c)
pontjának megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz,
aki azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján adja meg.
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a könnyebb
feldolgozhatóság érdekében – kérjük e-mailen, szerkeszthető, „*.doc” formátumban is
megküldeni Ajánlatkérőnek. Az elektronikus eljuttatás a Kbt. 41. § (4) bekezdésének
megfelelő módon történő esetét kivéve, nem váltja ki a cégszerűen aláírt írásos
dokumentumot, melyet személyesen, postai úton, vagy faxon el kell juttatni a
lebonyolítóhoz.
Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén,
az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a
nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.
Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a
megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. § alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes
rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a
közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat
felvilágosítást.
Az Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-mail útján)
válaszol a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos minden
egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé
teszi Ajánlatkérőnél.
A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő
tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak.
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Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják közbeszerzési
dokumentumokat, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került
kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat
természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az
ajánlat elfogadást nyert.
A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és
nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni!
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt
terheli.
Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az Ajánlatkérő megszünteti az
eljárást.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben
(különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az
ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.
7. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA
A beszerzés tárgyának műszaki tartalma a IV. részben található. A Szerződés megkötését
követően a nyertes ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem
ismerte meg teljes egészében.
Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett közbeszerzési dokumentumok. Az
ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy
tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott közbeszerzési
dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az
olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával,
becsatolásával dolgozott ki, Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Többváltozatú ajánlat
benyújtására nincs lehetőség.
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani:
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a IV. részben található „C-íves sebészeti képerősítő
berendezés”, „Digitális padlóvezetéses felvételi röntgen berendezés fix álló buckyval”
„Ultrahang diagnosztikai berendezés” valamint a 4 db radiológiai leletező munkaállomás (a
továbbiakban együtt Termékek) a vonatkozó műszaki leírásban meghatározott műszaki adatok
a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzés teljeskörűségének megadása érdekében történt, a
berendezések műszaki tartalma a teljeskörű árubeszerzés tekintetében került megadásra.
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Kérjük tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplőt, hogy az ajánlattétel során csatolni
szíveskedjék:
-

a termékekre vonatkozó árazott költségvetést,
az egyes termékek műszaki leírás szerinti paramétereket tartalmazó leírását,
teljesítési ütemtervet, amennyiben szükséges termékenként

Üzleti titok
Ajánlattevő az ajánlatában közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, amelynek
feltétele, hogy ajánlattevő erről kifejezetten nyilatkozzon és az ezen körbe tartozó
dokumentumokat elkülönített módon, mellékletben csatolja ajánlatához (44. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott adatok körét nem érintheti ajánlattevő tilalma.
8. JOGI SZABÁLYOZÁS
Az árubeszerzésre kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt.
alapján kerül lebonyolításra.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és
szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, és
valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja Ajánlattevő tevékenységét a szerződés
végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban.
Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő
jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.
9. AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési dokumentumok
magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére átadva. Az eljárás során minden
iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére.
Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, valamint az
eredeti, aláírt ajánlatot 1 (egy) példányban, teljes terjedelmében *.pdf formátumban
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattal közös
csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyeznek. Eltérés esetén, a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
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Az 1 eredeti ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsólapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a
matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása1. eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés
vagy átírás dátumának feltüntetésével.
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell
becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie
az alábbi követelményeknek:
- biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
A CSOMAGOLÁSON FEL KELL TÜNTETNI AZ ALÁBBIAKAT:
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi
Központja részére”
és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
Az ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon
olvashatóan kell megírni.
A hiánypótlás külső csomagolásra rá kell írni:
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi
Központja részére” - „Hiánypótlás”.
10. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatok átvételét személyes átadás esetén írásos átvételi elismervény igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és
időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címen közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Határidőben benyújtott az az
ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt
helyen benyújtottak.
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Az ajánlatok benyújtásának
 címe: az ajánlattételi felhívás szerint
 határideje: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint, esetleges halasztás, módosítás
figyelembe vételével.
 A közvetlen benyújtásra hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.0012.00 az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-től az ajánlattételi határidő
lejártáig, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívásban meghatározott címen van
lehetőség.
Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek,
amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért
ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem
részekben, sem egészében nem kerülhet sor.
11. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) b) pontban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Tartalomjegyzék
számú dokumentum: Ajánlattételi adatlap (Felolvasólap)
számú dokumentum: Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a a Kbt. 66. § (2)
bekezdése vonatkozásában
számú dokumentum: Formanyomtatvány- az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványa
számú dokumentum: Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
számú dokumentum: Nyilatkozat üzleti titokról
számú dokumentum:
a termékekre vonatkozó árazott költségvetés,
az egyes termékek műszaki leírás szerinti paramétereket tartalmazó leírás,
teljesítési ütemtervet, amennyiben szükséges termékenként..

Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok
aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl.
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai,
a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott
személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
A közbeszerzési dokumentumok dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az
érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a
dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a
dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel
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járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A
dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő,
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
12. AZ AJÁNLATI ÁR
Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az
elvégzett szolgáltatások ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre.
A kifizetés az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában valamint Szerződéstervezetben
rögzítettek szerint történik.
Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az ajánlattevőknek az árajánlat megadásához rendelkezésre bocsátott táblázatok teljes anyagát
részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást,
hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő teljesítést akadályozó egyéb tényezőt
feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek.
13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
13.1. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat
az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később
érkezik meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a késedelem
okának és felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig megőrzi.
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra. Az
ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § -a szerinti eljárási cselekményekre kerül sor.
Hiánypótlás
Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja.
13.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték
arány értékelési szempont szerint bírálja el.
Értékelési részszempontok:
1. nettó ajánlati ár (súlyszám: 125);
2. a vállalt jótállás mértéke (súlyszám: 25)
3. termékekkel szemben támasztott műszaki elvárások (súlyszám: 100 )
3.1.C-íves sebészeti képerősítő berendezés esetében:
3.1.1. felvételi fókusz mérete – előny a kisebb – súlyszám: 20
3.1.2. C-ív mélysége – előny a nagyobb – súlyszám: 20
3.1.3. Orbitális mozgás – előny a nagyobb – súlyszám: 20
3.1.4. monitorok magassága, motoros állíthatóság – előny a megléte – súlyszám: 10
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3.2. Digitális padlóvezetéses felvételi röntgen berendezés, fix álló buckyval esetében:
3.2.1. Csőbúra hőkapacitása – előny a nagyobb – súlyszám: 10
3.3. Ultrahang diagnosztikai berendezés esetében:
3.3.1. Gyors indítási lehetőség – előny megléte- súlyszám: 10
3.3.2. A készülékbe beépített berendezés merevlemez megléte – előny a nagyobb – súlyszám:
10.
Az adható pontszám 1-10 pont. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított
arányosítás, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. a 3. részszempont esetében
alszempontjai esetében a jelen pontban részletezett értékelési módszerek szerint.
Az értékelési módszer részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az 1. részszempont értékelési módszere (fordított arányosítás módszerével történik):
A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza ezen
részszempont tekintetében.
A pontszámok kiszámításának képlete:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. részszempont értékelési módszere (egyenes arányosítás módszerével történik):
A pontszámok kiszámításának képlete:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin,
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
3.1.C-íves sebészeti képerősítő berendezés esetében:
A 3.1.1. Felvételi fókusz mérete esetében a fordított arányosítás módszerével kerül
kiszámításra, amennyiben az ajánlattevők az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást
tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: maxiumum1,5 mm.
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3.1.2. C-ív mélysége esetében az egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra,,
amennyiben az ajánlattevők az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: minimum 670 mm.
3.1.3. Orbitális mozgás esetében az egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra,
amennyiben az ajánlattevők az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: minimum 120°.
A 3.1.4. részszempont értékelési módszere (abszolút értékelés módszerével – pontkiosztás történik):
– Igen válasz esetében 10 pont:
– Nem válasz esetében 1 pont
3.2. Digitális padlóvezetéses felvételi röntgen berendezés, fix álló buckyval esetében:
3.2.1. Csőbúra hőkapacitása esetében az egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra,
amennyiben az ajánlattevők az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: minimum 1500 kHU
3.3. Ultrahang diagnosztikai berendezés esetében:
A 3.3.1. részszempont értékelési módszere (abszolút értékelés módszerével – pontkiosztás történik):
– Igen válasz esetében 10 pont:
– Nem válasz esetében 1 pont
3.3.2. A készülékbe beépített berendezés merevlemez megléte esetében az egyenes arányosítás
módszerével kerül kiszámításra, amennyiben az ajánlattevők az ajánlatkérőre nézve
kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül:
minimum 250 GB.
Ajánlatkérő az adott részszempontokra a fentiek szerint kiszámított pontszámot megszorozza
az adott részszempont súlyszámával. Az egyes részszempontok így kiszámított értékei
összesítve adják meg az adott részszempont értékét. A legelőnyösebb ajánlat az, amely
mindegyik részszempont értékének összesítésével a legmagasabb pontszámot éri el. Az
ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő a fentieken túl semmilyen más szempontot nem vesz
figyelembe az ajánlatok értékelése során adandó pontszámok tekintetében. Ajánlatkérő a
pontszámokat két tizedesjegyig számolja.
14. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § rendelkezéseire tekintettel eredményhirdetést nem tart.
15. SZERZŐDÉS
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot
a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.
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Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt
időpontban, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől
visszalép.
EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

II. rész
SZERZŐDÉSTERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTERVEZET
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződést a tervezethez
képest – a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen Ajánlattételi Dokumentáció
rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa
Ajánlatkérő az alábbiakban teszi közzé a megkövetelt és biztosított szerződéses feltételeket
tartalmazó szerződéstervezetet a közbeszerzés tárgya vonatkozásában. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell a megadott szerződéses feltételek elfogadásáról. Kitöltött, aláírt
szerződést nem kell benyújtani, de ilyen benyújtása nem helyettesíti a nyilatkozat megtételét!
amely létrejött egyrészről:
Kaposvári Egyetem
Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Intézményi azonosító: FI-72153
Adóigazgatási szám: 15329774-2-14
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi jelzőszám: 10039007-00282888-30005008
Képviseli: Dr. Borbás Zoltán kancellár
mint vevő (a továbbiakban: Vevő);
másrészről:
…………………….
Székhely:
Adószám:
Cgj. szám:
Számlavezető bank:
Számlaszám:
Képviseli:
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
Bevezető rendelkezések

I.

Felek rögzítik, hogy Vevő „Adásvételi szerződés Képalkotó diagnosztikai berendezések
beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja részére” megnevezéssel uniós
eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Felek
megállapítják, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételeket Eladó
ajánlatában elfogadta; Felek a jelen szerződést a Kbt. Ötödik Rész, XXI. fejezetében foglaltakra
tekintettel kötik meg. A Felek közötti jogvita elbírálásához elsődlegesen a szerződés
rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz
rendelkezést, sorrendben az ajánlat, – adott esetben – a kiegészítő tájékoztatás(ok), az ajánlati
felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció tartalma az irányadó.
II.

A szerződés tárgya

2.1. Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az 1. számú mellékletben meghatározott
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termékeket (a továbbiakban: Termék/Termékek) a nevezett közbeszerzési eljárásban
meghatározott minőségben az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban,
valamint az ajánlatban foglaltak szerint. Eladó a közbeszerzési műszaki leírásban
részletezettek, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott specifikáció szerinti
minőségben biztosítja Vevő számára a Termékeket. Az Eladó által szállítandó
Termékeknek meg kell felelnie a forgalomba hozatalára vonatkozó szabályoknak,
előírásoknak. Eladó ezen feltételek betartására kötelezettséget vállal.
III.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

A teljesítés helye, ideje

Eladó a II. pontban meghatározott termékeket az Eladó Vevő székhelyére köteles
leszállítani (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Egészségügyi Központ). A teljesítési
határidő a jelen szerződés hatályba lépését követő 60 nap. Vevő előteljesítést elfogad.
Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a II. pontban meghatározott Termékek
beszerelése és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése,
teljes körű installációja, illetve a termék használatának betanítása a felhasználó
személyzet számára. A C-íves sebészeti képerősítő berendezés valamint a digitális
padlóvezetéses felvételi röntgen berendezés, fix álló buckyval termékek esetében ……1
próbaüzem biztosítása szükséges, amely időtartam a teljesítési határidő része.
A teljes körű installáció magában foglalja a termékek beszerelését és rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, illetve a termékek
használatának betanítását a felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá
magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az
üzembehelyezési / próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását
rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően az EV mérési jegyzőkönyv felvételét,
valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven
(informatikai eszközök szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható), nyomtatott
formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM).
Vevő előírja Eladó számára, hogy a termékek tekintetében környezetbarát csomagolást
alkalmazzon, és azt a leszállítást követően saját erőforrásaival szállítsa el és
környezetkímélő módon kezelje. Eladó továbbá előírja a Vevő részére, hogy a termékek
telepítése és üzembe helyezése során a legkisebb környezeti terhelésre törekedjen. Eladó
ezen kötelezettségének teljesítéséről írásbeli dokumentumot köteles Vevő részére átadni
a semlegesítést követő 8 naptári napon belül. Amennyiben Eladó ezen
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni.
Eladónak – a teljesítés feltételeként – 24 órás zavartalan, hibamentes próbaüzemet kell
végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Vevő jogosult a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni.
Vételár

IV.

4.1. Vevő Eladónak az 1. számú mellékletben meghatározott Termékekért az Eladó által
leszállított, a beszerelt, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon üzembe helyezett,
és Vevő általi elismert teljesítés után tartozik fizetni.
1

A szerződéskötéskor kerül kitöltésre.
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4.2. Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában megjelölt ajánlati ár tartalmazza mindazokat a
költségeket, amelyek a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítése során Eladó részéről
felmerülhetnek. Felek rögzítik, hogy a 4.1 pont szerinti ajánlati ár kötött, azon a Felek
a szerződés hatálya alatt nem változtathatnak. Eladó tételes árkalkuláció
alkalmazásával, fix áron határozta meg a Termékek vételárát, azaz Eladó az ajánlatában
megadott árat a szerződés teljes időtartamára garantálja Vevő részére, azt nem növelheti
a szerződés időtartama alatt. Eladó a szerződéskötést követően nem érvényesíthet
Vevővel szemben többlet vételárat, többlet díjat – olyan többletbeszerzések,
többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek –, arra
hivatkozva, hogy az ár, szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésével
nem kalkulált. Eladó nem jogosult kiszállási díjat, anyagköltséget stb. felszámítani
kötelezettségei teljesítése esetén. A vételár továbbá tartalmaz minden, teljes körű
teljesítéshez szükséges járulékos költséget: műszaki csatlakozások kiépítését,
berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést,
beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést, az üzemeltető képviselőinek betanítását,
magyar nyelvű használati utasításokat és az esetlegesen szükséges szakhatósági
egyeztetéseket. Eladó a Vevő irányában semminemű többletköltség-igénnyel nem élhet.
4.3. Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4.4. Vevő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő pénztartozásával szemben
csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt pénzkövetelését számíthatja be.
4.5. Külföldi adóilletőségű Eladó jelen szerződéshez köteles meghatalmazást csatolni arra
vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
V.

A teljesítés módja

5.1. Vevő a III. pont szerinti határidőben, az ott meghatározott teljesítési helyszínre köteles az
1. számú mellékletben meghatározott termékeket leszállítani, beszerelni és üzembe
helyezni.
5.2. Eladó köteles a termékeket úgy szállítani, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne
érje. A szállítás során keletkezett hibákért Eladó vállalja a felelősséget.
5.3. Eladó vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény állna
elő, amely akadályozza a határidőben történő, szerződésszerű teljesítést, akkor
haladéktalanul köteles erről Vevőt írásban értesíteni, megjelölve a késedelem okait,
valamint a késedelem várható időtartamát.
5.4. Eladó gondoskodik arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, mely
megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb
környezeti hatásokat. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termék
épségét és minőségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A csomagolást
Eladónak el kell látni a szükséges megjelölésekkel (megnevezés, csomagra vonatkozó
kezelési előírások stb.) és mellékelni kell a csomag tartalmát azonosító jegyzéket. Eladó
a terméket oly módon köteles csomagolni, hogy gyűjtőcsomagolás alkalmazása esetén
sem szállítható le egy adott szállítás keretében a megrendeltet meghaladó mennyiség.

16

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja
részére”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

5.5. A csomagolt terméket Vevő (vagy az általa meghatalmazott személy) Eladó jelenlétében
veszi át. Vevő az átvételkor mennyiségi ellenőrzést végez.
5.6. Az áruátvétel feltétele az árura vonatkozó minőségi előírások megfelelősége. Eladó nem
hivatkozhat arra, hogy Vevőnek a termék minőségi hibáját ismernie kellett a mennyiségi
átadás időpontjában és Vevő erről tudva azért vette át a terméket, mert azt a szerződésben
kikötött teljesítés helyett megfelelőnek minősítette. Bármely nem szerződésszerű
teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmezhető
joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.
5.7. Szállítás alkalmával a termék átadásakor a szállítóleveleket Vevő részére 2 (két)
példányban kell biztosítani. Eladó köteles írásban nyilatkozni átadáskor, hogy az átadott
terméken a kereskedelmi láncolatban őt megelőző fél nem alkalmazott tulajdonjogfenntartást, Vevő tulajdonszerzésének semmiféle akadálya nincs.
5.8. Eladó a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat a Kbt. 138. § (3)
bekezdése szerint köteles bejelenteni, ha az azt megelőző közbeszerzési eljárásban nem
nevezte meg. Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban nem nevezte meg, akkor a
bejelentéssel együtt nyilatkozatni köteles, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozó nem áll
a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. Eladó köteles a szerződés teljesítésének
időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozatni, hogy nem álla a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya
alatt.
5.8.1. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illetőleg
szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része
nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során alkalmasság igazolására
igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a Vevő hozzájárulásával az Eladó más
alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben az Eladó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
melyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt
felelt meg.
5.8.2. Az alvállalkozó személye az 5.8.1. pontban foglalt módon sem módosítható olyan
esetben, amelyben egy meghatározott alvállalkozó igénybe vétele az érintett
szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
5.8.3. A szerződés teljesítésében az Eladó vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyikre, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
5.8.4. Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
5.9. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
VI.

Fizetési feltételek
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6.1. Eladó a szerződésszerű teljesítés igazolását követően egy darab (vég)számla benyújtására
jogosult. A vételár összege: ……………,- HUF + ÁFA. A kifizetés és az elszámolás
pénzneme HUF.
6.2. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű végteljesítést
követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135. § (1), (4)
és (6) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül,
figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. §-ában foglaltakra. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is
alkalmazandók.
6.3. Vevő a vételárat a számla kiállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő
mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján átutalással fizeti meg az Eladó jelen
szerződés első lapján megadott bankszámlájára.
6.4. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a vételár Eladó bankszámláján
jóváírásra került a kifizetésre kerülő összeggel.
6.5. Amennyiben Eladó a számláját az előírt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve
hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Vevő kiegészítésre visszaküldi, és a fizetési
határidőt a kiegészített és/vagy javított számla kézhezvételétől számítja.
6.6. Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat
fizetésére köteles.
VII.

A szerződés megerősítése, jótállás

7.1. Eladó a felróható késedelmes teljesítése esetén a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel
tartozik. Az Eladó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a szerződés
szerinti nettó ellenszolgáltatás …%-a/késedelmes nap, de maximum a szerződés szerinti
nettó ellenszolgáltatás …. %-a. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek
megfelelő összeg. Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott
részteljesítés esetében 10 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén.
7.2. Amennyiben Eladó megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes
naponként a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-ának megfelelő hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, a nem cserélhető készülékek esetében pedig késedelmes
naponként a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő kötbért köteles
fizetni. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítés esetében
30 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén.
7.3. Vevő jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. A
késedelmi kötbér megfizetése, a kötbérigény érvényesítése nem mentesíti Eladót a
teljesítés alól. Vevő póthatáridőt tűzhet ki a teljesítésre, amely Eladó kötbérfizetési
kötelezettségét nem érinti. A póthatáridő eredménytelen elteltével Vevő az árut az Eladó
költségére megrendelheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
7.4. A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
7.5. Eladó a jelen szerződés szerinti mennyiségben és minőségben történő ellátásért teljes
körű kártérítési felelősséggel tartozik Vevővel szemben. Jelen szerződés teljesítése során
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy Vevő tevékenységének ellátásában a késedelmes
teljesítés súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés
teljesítése során fokozott gondossággal jár el.
Eladó a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét, beszerelését és üzembe helyezését
követően ….. éves (…….. hónapos) időtartamra jótállást vállal. A jótállási időtartam alatt
az Eladó köteles a hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni,
szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni a bejelentéstől számított 24 órán belül,
továbbá a 3.3. pont szerint átadott dokumentumokban a kötelező karbantartási előírásokat
megadni a Vevő számára. Felek megállapodnak, hogy az Eladó jótállási kötelezettsége
kiterjed a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartásra is.
Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nettó (azaz ÁFA nélkül
számított) szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő összegű, a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos biztosítékot és a jelen szerződés teljesítésével egyidejűleg a
nettó (azaz ÁFA nélkül számított) szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő összegű, a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát nyújtani a Vevőnek.
A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötés hatályba lépésekor, a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a szerződés teljesítésekor kell
rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak
a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti teljesítési véghatáridőig, a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállási időtartam végéig érvényesnek
kell lennie.
A teljesítési határidő esetleges módosulása esetén a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos biztosítékrendelkezésre állása időtartamának megfelelő
módosítása Eladó kötelezettsége külön felszólítás nélkül. Amennyiben Eladó nem tesz
eleget Vevő rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos biztosíték érvényességének meghosszabbítására legkésőbb annak lejáratát
megelőző tizenötödik (15.) napig, a Vevőnek jogában áll haladéktalanul lehívni a
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot. Az így megkapott
készpénz-összeget a Vevő jogosult a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
biztosíték helyett mindaddig visszatartani, amíg az alábbi esetek közül az egyik
bekövetkezik:
a) a sikertelen átadás-átvételi eljárás,
b) Eladó nem adja át Vevőnek a meghosszabbított érvényességű, a szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a teljes garanciális
időszak (jótállás időtartama) végéig érvényesnek kell lennie (jótállási időtartam vége).
Ha és amennyiben Eladó a garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Vevő jogosult a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát lehívni.
Amennyiben a jelen szerződés vállalkozási díja a Kbt. 141. § szakaszban foglaltak alapján
módosulna, akkor Eladó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
biztosíték összegének arányos emelésére.
A Vevő jogosult saját szabad belátása és kizárólagos döntése szerint élni a szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékkal és/vagy a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékával, illetve a meghosszabbított
érvényességű biztosítékkal, amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik bekövetkezik:
a) Eladó a teljesítését nem fejezte be határidőre (csak a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos biztosíték esetében);
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b) Eladó a teljesítés során nem orvosolta a Vevő által észlelt hibákat és
hiányosságokat a megadott határidőn belül;
c) Eladó a jótállási időszakban nem orvosolta a Vevő által észlelt és feléje
bejelentett hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül (csak a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka esetében);
d) Eladó nem hosszabbította meg a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos biztosíték, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékának érvényességét;
e) Eladónak bármely jogcímen tartozása áll fenn Vevővel szemben és
elmulasztotta ezt az adósságát rendezni (beszámítás).
7.13. Abban az esetben, ha a Megrendelő él a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos biztosíték, vagy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékának teljes összegével vagy részösszegével, úgy a Megrendelő jogosult az így
igénybevett pénzösszeget saját belátása és döntése alapján bármilyen általa helyesnek ítélt
célra felhasználni, így többek között, de nem kizárólag:
a) az Eladó jelen szerződés szerinti feladatait más gazdasági szerepelőre bízni,
vagy egyéb számára előnyösnek ítélt módon megvalósítani;
b) bármilyen, az Eladó által a jelen szerződés teljesítése során bárkinek okozott
kárt kielégíteni;
c) Eladó által nem rendezett követelést kifizetni.
a) birtokában marad.
7.14. Az egyértelműség kedvéért és a kétségek tisztázása érdekében a Felek ezennel kijelentik
a következőket:
a) a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesítik az Eladót a jelen
szerződésben szereplő és a jogszabályok által előírt bármely kötelezettsége alól,
és nem korlátozzák a biztosítékok összegével vagy érvényességével kapcsolatos
kötelezettségeit; és
b) a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbítják a Vevő számára a
biztosítékok révén és/vagy a jelen szerződés által és/vagy a jogszabályban
biztosított bármely és valamennyi jogát és lehetőségét a jogorvoslatra.
VIII. Azonnali hatályú felmondás
8.1. Vevő jogosult– választása szerint – a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül –
elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani az Eladó súlyos szerződésszegése esetén,
így különösen az alábbi esetekben:
8.1.1. az Eladóval szemben a teljesítési véghatáridő, illetve a jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségei tekintetében a 7.1. és 7.2. pontban meghatározott
kötbér maximális összegét Vevő jogszerűen érvényesíti;
8.1.2. az Eladó a Vevő által kitűzött póthatáridőre sem teljesít;
8.1.3. Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
8.1.4. ha Eladó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
8.1.5. a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti eset bekövetkeztében.
8.2. Az Eladó súlyos szerződésszegésére alapított azonnali hatályú megrendelői felmondás,
illetve Vevő felmondása / elállása esetén az Eladó vállalja a meghiúsulási kötbér
megfizetését. Meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség esetén Vevő késedelmi kötbért
nem követelhet. A fentieken túlmenően a Vevő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok
szerint kártérítést követelhet.
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8.3. Eladó a Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés azonnali hatállyal
történő felmondására, így különösen, ha Vevő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli
felszólítás ellenére sem tesz eleget.
8.4. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnésének
napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. Az azonnali hatályú
felmondásnak írásban (tértivevényes levél formájában vagy telefaxon) kell történnie. A
szerződés megszűntésének a napja az erről szóló értesítés kézbesítésének a napja. Az
értesítés abban az esetben tekinthető átadottnak, amikor azt a tértivevény tanúsága szerint
Eladó székhelyére kézbesítették, illetve faxon történő továbbítás esetén akkor, amikor a
hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja. Eladó
székhelyére postai úton továbbított küldemény az elküldéstől számított 5. napon akkor is
kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött, utánküldést nem
kért” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
IX.

Vis Maior

Az Eladó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa,
háború, blokád, export- illetve importtilalom stb.) esetén Eladó kártérítési, illetve
kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Eladó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul
köteles Vevőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés
teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, Vevő jogosult a szerződéstől
elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat maguk viselik.
X.

Képviselet, együttműködés

10.1. Vevő kapcsolattartója:
Név, beosztás:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
10.2. Eladó kapcsolattartója:
Név, beosztás: <>
Telefon: <>
Telefax: <>
E-mail: <>
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítás során, a közöttük felmerült értelmezési,
műszaki jellegű stb. viták nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket
a Felek menet közben, illetve az átadás-átvételt követően megegyezéssel, vagy jogi úton
rendezik.
10.4. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul írásban
jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 (három)
munkanapon belül írásban is kötelesek megismételni. A kapcsolattartók személyében
bekövetkező változást a Felek nem tekintik a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak.
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10.5. Felek továbbá megállapodnak, hogy a közöttük a szerződés teljesítése során történő
kommunikáció során igyekeznek kerülni a nyomtatott papíralapú közléseket, illetve ha
ez elkerülhetetlen, úgy újrahasznosított papírt használnak.
XI.

Titoktartás

11.1. A szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek
a másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak
minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik. Eladó kötelezettséget vállal arra,
hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a szerződés időtartama alatt – továbbá
annak bármely okból történő megszűnése esetén időbeli korlátozás nélkül, a
továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem
reprodukálja semmilyen formában a Szerződés teljesítése során tudomásra jutott – legyen
az akár szóbeli, akár írásos – műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot,
dokumentumot, információt – ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-how-t,
költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat,
számítógépes programokat kivéve, ha a közléshez Vevő előzetesen, írásban hozzájárult
vagy ha azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján
közérdekűnek vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
11.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.
11.3. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően korlátlan
ideig fennmarad.
11.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés előkészítése, teljesítése vagy
megszüntetése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem
készíthet, a felesleges munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átvett
dokumentumokat a teljesítés után Vevőnek köteles visszaadni.
11.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség amennyiben van(nak) - az alvállalkozó(k)ra, és az Eladóval munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.
XII.

Záró rendelkezések

12.1. A szerződés módosítása csak a jelen szerződésre irányadó Kbt. 141. §-ában foglaltak
szerint történhet írásban, közös megegyezéssel a cégjegyzésre jogosultak aláírásával.
12.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik Féllel.
12.3. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (2)
bekezdés alapján közérdekből nyilvános, és azt a Vevő a szerződés megkötését követően
közzéteszi a honlapján, illetve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban.
12.4. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
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12.5. Az Eladó jelen szerződést csak a Vevő írásos hozzájárulásával használhatja fel
referenciaként.
12.6. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó akként nyilatkozik, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Egyetem a vállalkozás átláthatóságával összefüggő,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ban meghatározott adatokat
szerződésből eredő követelések elévüléséig kezelje. A szerződést Vevő kártalanítás
nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha az Eladó már
nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak
bizonyul.
12.7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Felek a jelen szerződéssel összefüggő
vagyonjogi jogvitáik elbírálására – a per tárgyának értékétől függően – kikötik a
Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk., a
közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt., a vonatkozó egyéb
jogszabályok, valamint – adott esetben – a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás
rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyet a Felek – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. A szerződésből 4 (négy) példány Vevőt, 2
(két) példány az Eladót illeti meg.
1. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
Kaposvár, 2016. …

Kaposvári Egyetem
Aláírás:

Aláírás:

Képviseli: dr. Borbás Zoltán, kancellár

Képviseli:

P.H.

P.H.

Vevő

Eladó

………………………….
gazdasági ellenjegyző
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………………………….
dr. Bajzik Gábor
szakmai ellenjegyző

……………………..
dr. Molnár Beáta
közbeszerzési-jogi ellenjegyző
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III. rész
NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú dokumentum
AJÁNLATTÉTLI ADATLAP
(felolvasólap)
Ajánlattevő adatai2:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám3:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai4:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján
értékelésre kerülnek:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

………………. HUF

Jótállás

hónap

Felvételi fókusz mérete

mm

C-ív mélysége

mm

Orbitális mozgás

fok

Monitorok magassága, motoros állíthatóság

Igen/Nem5

Csőbúra hőkapacitása

kHU

Gyors indítási lehetőség

Igen/Nem6

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltűntetni.
4 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
2
3

5
6

A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő.
A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő.
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A
készülékbe
beépített
merevlemez megléte

berendezés

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)
…..........................................
cégszerű aláírás

27

GB

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja
részére”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

ÁJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZŐ
termékeként
Termék neve

darabszám

C-íves sebészeti
képerősítő
berendezés
Digitális
padlóvezetéses
felvételi röntgen
berendezés fix
álló buckyval
Ultrahang
diagnosztikai
berendezés
Radiológiai
leletező
munkaállomás
Ajánlati ár
összesen:

1

nettó ajánlati
ár

1

1

4
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2. számú dokumentum
Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a7
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
Alulírott/alulírottak, ……………………………. mint a (cég megnevezése, címe)
………………………………..…....
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük, hogy a Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40) ajánlatkérő
által indított „Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem
Egészségügyi Központja részére” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó „Közbeszerzési
dokumentumokban”-ban, továbbá amennyiben arra sor került, az ajánlattevők által feltett
kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat
kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Ennek megfelelően amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,
kötelezettséget vállalunk a szerződés tervezet tartalmának megfelelő szerződés megkötésére, és
a szerződést az ajánlattételi adatlapon szereplő ajánlati áron, az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az ajánlatba csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott
dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

7

Közös ajánlati jelentkezés esetén jelen nyilatkozatot elegendő a képviselő tagnak benyújtania.
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3. számú dokumentum
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk8
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ............. ], dátum [ .................... ], [-] oldal,
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a
közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Válasz:
A beszerző azonosítása3
Név:
Melyik beszerzést érinti?

[....]
Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:

[....]

Lábjegyzetek:
1
A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a
közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

8

2

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató,
vagy Szerződésről szóló hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató,
Szerződésről szóló hirdetmény, vagy aMinősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
3

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
4

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

5

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által
az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:

[....]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie!
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK9
Azonosítás:
Név:
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.
Postai cím:

Válasz:
[]
[]
[]

[......]
[......]

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:
Telefon:
E-mail cím:
Internetcím (adott esetben):
Általános információ:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő
védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahelyteremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű
munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a
fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[......]
[......]
[......]
Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem
[ ] Igen [ ] Nem

[...]

[....]

Lábjegyzetek
6
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

9

7

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124.,
2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves
mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
haladja meg a 43 millió eurót.
8

Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

9

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.
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Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített)
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer
keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát
és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az
V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és
a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan
elérhető, kérjük, tüntesse fel:

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a
tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
10
minősítést10 :

[ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem
alkalmazható

a) [......]
b) (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]
c) [......]

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra
kiterjed?
d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó
információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől
függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok
ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg
tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen
hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja
meg a következő információkat:

e) [ ] Igen [ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]
Részvétel formája:
Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési [ ] Igen [ ] Nem
eljárásban?11

10
Lábjegyzet:
A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek
11
Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként
10
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Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött a): [......]
szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
b): [......]
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
c): [......]
Részek
Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a
[]
feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:
.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:
Teljes név;
a születési idő és hely, ha szükséges:
Beosztás/milyen minőségben jár el:
Postai cím:
Telefon:
E-mail cím:
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja
stb.):

Válasz:
[......];
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]
[......]

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és
(adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe
veszi-e más szervezetek kapacitásait?

Válasz:
[ ]Igen [ ]Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.
részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
11
információkat is12 .
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Lábjegyzet: 12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész
C. szakasz, 3. pont
11
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D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő nem veszi igénybe
(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:
Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés
[ ]Igen [ ]Nem
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[...]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III.
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1. Bűnszervezetben való részvétel13;
2.
3.
4.

Korrupció14;
Csalás15;

5.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében
foglalt okokat végrehajtó nemzeti
rendelkezések szerinti büntetőeljárásban
hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági
szereplőt vagy a gazdasági szereplő
igazgató, vezető vagy felügyelő testületének
tagját, illetve az e testületek képviseletére, az
azokban való döntéshozatalra vagy azok
kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért
olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás
időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6.
pontok közül melyik érintett, valamint az
ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

Válasz:

[ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]19

a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ]

b) [......]
c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......][......]21
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Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [ ] Igen [ ] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket [......]
12
az intézkedéseket23 :
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Lábjegyzetek:
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

12

14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
16

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat
4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
17

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25.,
15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
18

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a
2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
19

Kérjük, szükség szerint ismételje.

20

Kérjük, szükség szerint ismételje.

21

Kérjük, szükség szerint ismételje.

22

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
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B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét
az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti
országtól?

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
a) [......]
a) [......]
b) Mi az érintett összeg?
b) [......]
b) [......]
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?
c1) [ ] Igen [ ]
c1) [ ] Igen [ ] Nem
Nem
- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat
- [ ] Igen [ ] Nem [ ] Igen [ ]
dátumát.
Nem
- Ítélet esetén, amennyiben erről
- [......]
[......]
közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam
hossza:
- [......]
[......]
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
c2) [...]
c2) [...]
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
d) [ ] Igen [ ] Nem d) [ ] Igen [ ] Nem
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
Ha igen, kérjük,
Ha igen, kérjük,
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
részletezze: [......] részletezze: [......]
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
befizetésére vonatkozó dokumentáció
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:
[......][......][......]
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY
13
SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25
Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai
kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség
vagy szakmai kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása
szerint megszegte-e
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális
és a munkajog terén26?

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e:
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás
következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy

13

Lábjegyzet:

24

Kérjük, szükség szerint ismételje.

25

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
27

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

28

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jogkötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
29

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

30

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:
Kérjük, részletezze:
Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és
üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a
szerződés teljesítésére28.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük,
adja meg a következő információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést29?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó
megállapodástmás gazdasági szereplőkkel?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési
eljárásban való részvételéből fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá
kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más
módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött
korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy
egyéb hasonló szankciókat?
Ha igen, kérjük, részletezze:
43

[......]
[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai): [......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem,
[......]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem
[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
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Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási
kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő
iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni,
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan
félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő
öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse
ezeket az intézkedéseket: [......]
[ ] Igen [ ] Nem

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI
JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK
Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti
kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció
pontos hivatkozási adatai):

[......][......][......]31
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a [ ] Igen [ ] Nem
gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
31 Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV.
rész αszakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:

Minden előírt kiválasztási
szempont teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási
szempontoknak:

Válasz:
[ ] Igen [ ] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE14
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vonatkozószakmai vagy
cégnyilvántartásába32:

Válasz:
[...]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek
meghatározott engedéllyel kell- e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben
hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő
országban az adott szolgáltatást nyújthassa?
rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

Ennek igazolását Ajánlatkérő nem írta elő a hirdetményben.

14
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(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [......][......][......]
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B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú pénzügyi évben a következő:
Vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő33 ():

Válasz:
[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...]
pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves
[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
(„specifikus”) árbevétele a szerződés által
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
érintett üzleti területre vonatkozóan, a
év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott módon az előírt pénzügyi
évek tekintetében a következő:
Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a
(évek száma, átlagos árbevétel):
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a
[......],[......][...] pénznem
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben
a következő34:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre
a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a
gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:
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(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......]
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4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott pénzügyi
mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i)
a következő(k):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási
összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a
következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban esetlegesen meghatározott
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(az előírt mutató azonosítása - x és
y36 aránya - és az érték): [......],
[......]37
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......],[......][...] pénznem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[......]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]

32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági
szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg
kell felelniük.
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé
teszik.
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
35 Pl. az eszközök és a források aránya.
36 Pl. az eszközök és a források aránya.
37 Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:

Válasz:
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): [...]
Munkák: [......]

A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból a
következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
[......][......][......]
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): [...]
Leír összege dátumo megren
A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági
ás
k
k
delők
szereplő a
meghatározott típusokon belül a következő főbb
szállításokat végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor
kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és
a közületi vagy magánmegrendelőket40:
2) A gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket41 veheti igénybe, különös

[......]
[......]

tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős
szakemberekre vagy szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő szakembereket vagy műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
[.....]
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
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4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc[......]
irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő
szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben különleges célra szolgáló termékek vagy
szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy [ ] Igen [ ] Nem
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a
rendelkezésére állótanulmányi és kutatási
eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt követelményektől
függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a
következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai
állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő
rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés
következő részére (azaz százalékára) nézve kíván
esetleg harmadik féllel szerződést kötni43:

a) [......]

b) [......]
[......]

Év, éves átlagos statisztikai állományilétszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......],
Év, vezetői létszám:
[......],[......],
[......],[......],
[......],[......]
[......]

[......]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
[ ] Igen [ ] Nem
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó [ ] Igen [ ] Nem
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
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Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződésesetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]
[ ] Igen [ ] Nem

[...]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[......][......][......]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető,
kérjük, adja meg a következő információkat:
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt
évnél régebbi tapasztalatot.
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három
évnél régebbi tapasztalatot.
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind
pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő
igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés
egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a
résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
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(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

53

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja
részére”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
Válasz:
vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független [ ] Igen [ ] Nem
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő egyes meghatározott
minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a
fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére
vonatkozó szabványokat is?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
[......] [......]
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási
rendszert illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független
[ ] Igen [ ] Nem
testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a
gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési
rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát,
valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök
[......] [......]
bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési
rendszereket vagy szabványokat illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
adja meg a következő információkat:
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):
[......][......][......]
.
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése15
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a [....]
részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak vagy szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
[ ] Igen [ ] Nem45
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre
adatai):
áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
[......][......][......]46
következő információkat:
Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

15

A jelen eljárásban nem releváns.
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VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy
b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv
vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid
ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási
szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......]
47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó
hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni
kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.

Kelt………………………., 20….. év …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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4. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata az ajánlat elektronikus példányáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése,
címe) ……………………………………………………………………………………...……
kötelezettség-vállalásra

jogosulja/jogosultjai

kijelentem/kijelentjük,

hogy

az

ajánlat

elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file)
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)

........….……………………………………
(cégszerű aláírás)
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5. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata üzleti titokról

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
„Kivitelezési szerződés keretében juh és embrió laboratórium kialakítása a Kaposvári Egyetem
részére a felhívásban meghatározott részfeladatok szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 44. § (1) alapján, az ajánlatban, annak …-… oldalain elkülönítetten elhelyezett
dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

Keltezés: ………………………………(helység, év, hónap, nap)

........….……………………………………
(cégszerű aláírás)

58

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központja
részére”
tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

IV. rész
C-íves sebészeti képerősítő berendezés
Mennyiség: 1 db
Gyártó:
Típus:
Berendezés forgalomba hozatali engedélyének a száma (OTH szám):
Általános követelmények:
- Csak gyári, új berendezés ajánlható meg.
- Felhasználó által könnyen elsajátítható kezelőfelület, mely biztosítja az egyszerű
kezelhetőséget
- 2 fő magyar nyelven beszélő, a megajánlott berendezésre, annak gyártója által kiképzett
és tanfolyami bizonyítvánnyal igazolt szakember, aki a berendezés szervízelésében …5
év szakmai tapasztalattal rendelkezik
Technikai paraméterek

Minimum
követelmény

Súlyszám

Generátor
Igen

Nagyfrekvenciás röntgengenerátor
Processzoros vezérlés
Csőfeszültség tartomány
Röntgen cső
Álló anódú
Felvételi fókusz mérete
Az 1,5 mm feletti értékek érvénytelenek,
a 0,8 mm és az ez alatt megajánlott
értékek is maximális pontszámot kapnak
Mechanika
Lábkapcsoló
C-ív mélysége
A 670mm alatti értékek érvénytelenek, a
710 mm és az e felett megajánlott
értékek is maximális pontszámot kapnak
Szabad nyílás
Orbitális mozgás
A 120° alatti értékek érvénytelenek, a
130° és az e felett megajánlott értékek is
maximális pontszámot kapnak
C-kar elforgathatósága
Motorikus vertikális mozgás
Motorikus vertikális mozgástartomány

Igen
40-110 kV
Igen
Max.1,5 mm (előny a
kisebb)

20

Igen
Min. 670 mm (előny a
nagyobb)

20

Min.780 mm
Min. 120° (előny a
nagyobb)

20

Min. ±190°
Igen
Min. 450 mm
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Technikai paraméterek
Legyező mozgás

Minimum
követelmény
Min. 22 fok

Sugárrekesz
Irisz kollimátor
Forgatható kollimátor

Igen
Igen

TV lánc
CCD kamerás TV-lánc, 1K x 1K mátrix

Igen

Képerősítő
Képerősítő bemenet
Átkapcsolható képméretek száma
Beépített finomrács
Átvilágítási üzemmód
Folyamatos és impulzus üzemű
átvilágítási üzemmód utolsó kép
tartásával
Legnagyobb beállítható csőáram
impulzus átvilágításnál
Felvételi üzem
Legnagyobb beállítható csőáram
digitális felvételi üzemben
Szeparált monitorkocsi
Monitorok magassága, motorosan
állítható
Képmegjelenítő monitor
Monitor hasznos képátmérője
Monitorok fényereje
Digitális valós idejű képfeldolgozás
Nativ és szubtrahált (DSA) sorozatok
készítés
DICOM funkciók min.
worklist,print,send, query-retrieve
Beépített képtárolóról visszakereshető
kép 1Kx1K mártixban
USB port a kép exportálására
Beépített CD/DVD író
Az ajánlott készülékekre kiképzett
szervizmérnökök száma
A távdiagnosztika megkezdése a
hibabejelentéstől számítva
A javítás szükséges fizikai megkezdése
a hibabejelentéstől számítva

Súlyszám

Min. 9”
Min. 2 db
Igen
Igen

Min. 8 mA

Min. 12 mA

Előny a megléte
Min 2 db
Min. 19”
Min.600 cd/m2
Igen
Igen
Igen
Min.5000 kép
Igen
Igen
Kérjük megadni
3 óra, vagy rövidebb
12 óra, vagy rövidebb
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Digitális padlóvezetéses felvételi röntgen berendezés, fix álló buckyval
Mennyiség:1 db
Gyártó:
Típus:
Hivatalos belföldi szervizpartnere:
OTH regisztrációs szám:
Általános követelmények:
- Csak gyári, új berendezés ajánlható meg.
- Felhasználó által könnyen elsajátítható kezelőfelület, mely biztosítja azegyszerű
kezelhetőséget
- 1 fő magyar nyelven beszélő, a megajánlott berendezésre, annak gyártója által kiképzett
és tanfolyami bizonyítvánnyal igazolt szakember, aki a berendezés szervízelésében 3 év
szakmai tapasztalattal rendelkezik
Minimum műszaki előírás
Paciens asztal
Asztallap magassága padlótól
mérve
Úszóasztallap mérete
Hosszirányú mozgás
Keresztirányú mozgás
Asztallap teherbírása
Csőtartó szerkezet
Padlóra szerelt csőtartó
szerkezet
Hosszirányú mozgási
tartománya
Vízszintes központi sugárirány
magasságának állíthatósága
Rtg.cső elfordíthatósága
vízszintes tengely mentén
Rtg.cső elfordíthatósága
függőleges tengely mentén
Rtg.cső és detektortartó
szinkronizált mozgás
Bucky állvány
Vízszintes központi sugárirány
magasságának állíthatósága
Röntgengenerátor
Névleges teljesítmény
kV tartomány

Elvárás
Max. 75 cm
Min. 210 x 70 cm
Min. ±40 cm
Min. ±10 cm
Min. 200 kg
Igen
Min. 130 cm
Min. 55-175 cm
Min. ±120 °
Min. ±90 °
Igen

Min.55-175 cm

Min. 55 kW
Min.40-130 kV
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Legrövidebb expozíciós idő
Legnagyobb mAs érték
Beépített AEC
Előre programozott
testrészprogramok
Röntgencső
Fókuszok teljesítménye
Feszültségtartomány
Fókuszok mérete:
- kis fókusz
- nagy fókusz
Anód hőkapacitása
Csőbúra hőkapacitása
Az 1500 kHU alatti értékek
érvénytelenek, a max. 2500
kHU, és az e felett megajánlott
értékek is maximális
pontszámot kapnak
Közötte a pontkiosztás lineáris
arányosítás képlettel történik!
FD detektor
A rendszerbe integrált nem
utólagosan hozzáadott mobil
detektor, ami egyaránt
használható az asztalban és a
felvételi állványban is
Méret
Pixel méret
Mátrix méret
A detektor teherbírása, ha a
páciens a detektoron áll
Képfeldolgozás
Képküldés lehetőség helyi
hálózatba DICOM norma
szerint
DICOM funkciók
Képtárolási kapacitás (1 k X 1
k felbontásban)
Képmegjelenítő monitor

Max. 1 ms
Min. 800 mAs
Igen
Igen

Generátor
teljesítményével
összhangban
40 – 130 kV
Max. 0,6 mm
Max. 1,2 mm
Min. 150 kHU

Min.1500 kHU
(Előny a nagyobb)

Igen

Min. 35x43 cm
Max. 150 µm
Min.
2000x2000x14bit
Min.100 kg

Igen

Min. DICOM send,
print, worklist
Min.5000 kép
Min.19“
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Képmegjelenítő monitor
fényerő
Post processing funkció

Min.280 cd/m2
Min. ablakozás,
elforgatás,
nagyítás,feliratozás,
élkiemelés)
Kérjük megadni

Az ajánlott készülékekre
kiképzett szervizmérnökök
száma
A távdiagnosztika megkezdése 3 óra, vagy rövidebb
a hibabejelentéstől számítva
A javítás szükséges fizikai
12 óra, vagy
megkezdése a
rövidebb
hibabejelentéstől számítva
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Ultrahang diagnosztikai berendezés
Megnevezés:
Ultrahang diagnosztikai berendezés
Gyártó:
Megajánlott típus:
Általános követelmények:
- Csak gyári, új berendezés ajánlható meg.
- Felhasználó által könnyen elsajátítható kezelőfelület, mely biztosítja az egyszerű
kezelhetőséget
Elvárt
műszaki
paraméterek
és
tartozékok:
Vizsgálati területek:
Hasi vizsgálatok
Nőgyógyászati vizsgálatok
Szülészeti vizsgálatok
A készülék tulajdonságai:
A készülék tömege
A készülék akkumulátorról üzemeltethető
Gyors indítási lehetőség. A vizsgálatra kész
állapot elérése max. 10 sec alatt
Képalkotás műszaki paraméterei:
Rendszer dinamika tartomány
2D frame rate
Digitális adatfeldolgozó csatornák száma
Szürkeségi fokozatok száma
Minimális vizsgálati mélység
Maximális vizsgálati mélység
Monitor mérete
Minden irányban mozgatható, magassága a
kezelőfelülettől függetlenül állítható
Dönthető/forgatható
Kezelőfelület:
Háttér világítású funkciógombok
Érintőképernyős kezelőfelület
Vizsgálófejek:
Egy
időben
csatlakoztatható
aktív
vizsgálófejek száma
Vizsgálófejtartók száma a kezelőpulton
A 2D konvex vizsgálófej
A 2D konvex vizsgálófej
frekvenciatartománya
A 2D konvex vizsgálófej elemeinek száma
A 2D konvex vizsgálófej látószöge

Követelmény:

Súlyszám

Igen
Igen
Igen
max.85 kg
Igen
Előny a megléte

min. 150 dB
min. 490 kép/sec
min. 41.000
min. 256
max. 2 cm
min. 30 cm
min. 20”
Igen
Igen
Igen
min. 10”
min. 4
min. 5
Igen, kérjük a típusát
megadni
1,4– 5,0 MHz között
min. 128
min. 66 fok
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Lineáris vizsgálófel
A lineáris vizsgálófej frekvenciatartománya
Lineáris vizsgálófej elemeinek száma
A 2D konvex vizsgálófej elemeinek száma
A 2D konvex vizsgálófej látószöge
A 2D vaginális vizsgálófej elemeinek
száma
A 2D vaginális vizsgálófej látószöge
Üzemmódok:
B-mód
Color Doppler
Power Doppler, irány érzékeny
PW Doppler
Mintavételi kapu mérete PW Doppler
módban
Duplex mód
Triplex mód
Képminőség:
Beépített presetek a különböző
alkalmazásokhoz
Szöveti felharmonikus megjelenítés
Szemcsésség csökkentő képjavító eljárás
(pl. iClear, SRI, vagy ezekkel egyenértékű
technika)
A szemcsésség csökkentő képjavító eljárás
beállítási fokozatainak száma
Real time térbeli compound technika
(iBeam, CrossXBeam vagy ezzel
egyenértékű technika)
Előkép nagyítása (Zoom)
Képtárolási lehetőségek:
Cine memória

Igen, kérjük a típusát
megadni
4 – 12 MHz
Min 192
Igen, kérjük a típusát
megadni
4 –10 MHz között
min. 128
min. 125 fok
Igen
Igen
Igen
Igen
min. 0,5-20 mm
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen, kérjük az
elnevezését megadni
min. 3 fokozat
Igen, kérjük az
elnevezését megadni
min. 10x-es
min. 2.500 kép

A készülékbe beépített merevlemez mérete
A 250 GB alatti értékek érvénytelenek, a
500 GB és az e felett megajánlott értékek is
maximális pontszámot kapnak.
Közötte a pontkiosztás lineáris arányosítás
képlettel történik!
Beépített páciens adatbázis kezelő rendszer
Készülékbe beépített DVD-író / olvasó
Beépített wireless adapter
Képek exportja USB pendrive-ra
közvetlenül az ultrahang készülékről

min. 250 GB
(Előny a nagyobb)

Igen
Igen
Igen
Igen
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Állóképek exportja JPEG, vagy BMP, vagy
Igen, kérjük megadni!
TIFF formátumban
Mozgóképek exportja AVI formátumban
Igen
Egyéb:
Biopszás tűvezető mintavételezéshez a
Igen
megajánlott vizsgálófejek mindegyikéhez
Kimenetelek, perifériák:
USB kimenet
min. 4 USB port
DICOM Basic
Igen
DICOM Worklist
Igen
Fekete-fehér videoprinter
Igen
4 darab radiológiai leletező munkaállomás
A megajánlott
munkaállomásokat a jelenleg
működő Syngo via leletező
rendszerhez kell informatikai
és DICOM szinten illeszteni
Magok száma
processzoronként
Memória (RAM)
SSD merevlemez kapacitása
Optikai meghajtó
Operációs rendszer
Medikai megjelenítők
Képernyő méret
Fénysűrűség
Kontraszt arány
Háttérvilágítás technológiája

Igen

Min. 4 darab
Min. 8 GB
Min. 250 GB
Min. DVD RW
64 bites, grafikus
2 db. 2MP DICOM
kompatibilis színes
TFT megjelenítő
Min. 24”
Min. 350cd/m2
Min. 1000:1
LED
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