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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303771-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Polgár: Orvosi felszerelések

2010/S 199-303771

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Pétegisz Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.
Hősök útja 1.
Kapcsolattartó: Polgár, Barankovics tér 15. Pétegisz Nonprofit Zrt. iroda
Figyelmébe: Kiss Ilona vezérigazgató
4090 Polgár
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 52573173
E-mail: petegisz@gmail.com
Fax  +36 52573174
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.petegisz.bicomix.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Nonprofit Zrt.
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ orvosi eszköz, bútor és informatikai beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Polgár, Hősök útja 1.
NUTS-kód HU321

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303771-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:petegisz@gmail.com
www.petegisz.bicomix.hu
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés / Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ orvosi eszköz, bútor és informatikai
beszerzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
33100000, 30200000, 39100000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ orvosi eszköz, bútor és informatikai beszerzése a
dokumentációban részletezettek szerint.
1. rész: 1 db Kombinált digitális felvételi/átvilágító berendezés; 1 db Autokláv, 1 db Betegmegfigyelő monitor,
1 db Fül,-orr,- gégészeti kezelőegység, 1 db Gipszelőkocsi/asztal, 1 db Holter (2 kliens), 1 db Keratométer, 1
db Cysto-urethroscope komplett, 1 db Mobil ultrahang készülék (nőgyógyászatra), 1 db Mosogatógép, 1 db
Motoros szívókészülék, 1 db Nővérhívó rendszer kezelőhöz, 1 db Nővérhívó rendszer nappali kórházba, 1 db
PACS szerver (eRAD szerver+szoftver+storage), 1 db Rekctoscop, 1 db Réslámpa applanációs tonométerrel,
1 db RTG leletező munkaállomás 2 db monitorral, 1 db Sötétlátóteres mikroszkóp, 1 db UH vizsgálókészülék
kardiológiai fejjel (UH), 1 db Uroflowméter, 1 db Vizsgáló mikroszkóp, továbbá 87 db egyéb nagyértékű orvosi
gép-műszer és 719 db kisértékű eszköz (orvosi gép-műszer, higiénés eszköz)
2. rész: A járóbeteg-szakellátó központ épület helységeinek bútorozása, összesen 482 darab.
3. rész: Informatika, 5 db Gazdasági és igazgatási munkaállomás, 14 db Orvosi munkaállomás, 7 db Kétkezelős
orvosi munkaállomás (dupla monitor, bill, egér), 27 db telefon, 1 db Projektor, 1 db Multifunkciós készülék
(nyomtató - lapolvasó - fénymásoló), 16 db Nyomtató, 1 db Központi adatmentési és archiválási rendszer, 1
db Medikai szerver, 1 db Gazdasági szerver, 1 db File, Print szolgáltatás, levelezés, vírusvédelem, mentés
szerver, 1 db Web /DHCP / DNS szerver, 1 db Vírusvédelmi megoldás a szerverre és a munkaállomásokra,
1 db Szünetmentes tápellátás, 1 db Vetítő vászon, 1 db White board, 1 db Integrált Medikai rendszer (25
felhasználói licensz), 1 db Gazdasági rendszer (5 felhasználói licensz)
Mindhárom rész esetében a megajánlott eszközök (a 3. rész esetében szoftverek) kezelésének betanítása a
dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ orvosi eszköz beszerzése

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ orvosi eszköz beszerzése.
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2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
33100000

3) MENNYISÉG
1 db Kombinált digitális felvételi/átvilágító berendezés; 1 db Autokláv, 1 db Betegmegfigyelő monitor, 1 db Fül,-
orr,- gégészeti kezelőegység, 1 db Gipszelőkocsi/asztal, 1 db Holter (2 kliens), 1 db Keratométer, 1 db Cysto-
urethroscope komplett, 1 db Mobil ultrahang készülék (nőgyógyászatra), 1 db Mosogatógép, 1 db Motoros
szívókészülék, 1 db Nővérhívó rendszer kezelőhöz, 1 db Nővérhívó rendszer nappali kórházba, 1 db PACS
szerver (eRAD szerver+szoftver+storage), 1 db Rekctoscop, 1 db Réslámpa applanációs tonométerrel, 1
db RTG leletező munkaállomás 2 db monitorral, 1 db Sötétlátóteres mikroszkóp, 1 db UH vizsgálókészülék
kardiológiai fejjel (UH), 1 db Uroflowméter, 1 db Vizsgáló mikroszkóp, továbbá 87 db egyéb nagyértékű orvosi
gép-műszer és 719 db kisértékű eszköz (orvosi gép-műszer, higiénés eszköz)

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ bútor beszerzése

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ bútor beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39100000

3) MENNYISÉG
Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ bútor beszerzése a dokumentációban részletezettek szerint.
A járóbeteg-szakellátó központ épület helységeinek bútorozása, összesen 482 darab.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ informatikai beszerzése

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ informatikai beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30200000

3) MENNYISÉG
Polgár Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ informatikai beszerzése a dokumentációban részletezettek
szerint.
Informatika: 5 db Gazdasági és igazgatási munkaállomás, 14 db Orvosi munkaállomás, 7 db Kétkezelős
orvosi munkaállomás (dupla monitor, bill, egér), 27 db telefon, 1 db Projektor, 1 db Multifunkciós készülék
(nyomtató - lapolvasó - fénymásoló), 16 db Nyomtató, 1 db Központi adatmentési és archiválási rendszer, 1
db Medikai szerver, 1 db Gazdasági szerver, 1 db File, Print szolgáltatás, levelezés, vírusvédelem, mentés
szerver, 1 db Web /DHCP / DNS szerver, 1 db Vírusvédelmi megoldás a szerverre és a munkaállomásokra,
1 db Szünetmentes tápellátás, 1 db Vetítő vászon, 1 db White board, 1 db Integrált Medikai rendszer (25
felhasználói licensz), 1 db Gazdasági rendszer (5 felhasználói licensz).
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4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Befejezés 25.2.2011

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmes teljesítés esetén kötbér kerül megállapításra, mértéke az 1. és 3. rész esetében a bruttó ellenérték,
szerződéses érték 0,5 %-a/késedelmes nap, a 2. rész esetében ajánlattevő ajánlata szerint. Mindhárom rész
esetében hibás teljesítés esetén kötbér, mértéke a hibával érintett eszköz, berendezés bruttó értékének 20 % -
a.
Meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér, a bruttó szerződéses ár 15 %-a.
Jótállás az ajánlattevő ajánlata szerint a dokumentációban részletezett feltételek betartásával. (A 3. rész
esetében a szervereszközökre és a központi adatmentő egységre vonatkozóan az ajánlattevő ajánlata szerint,
az egyéb hardver eszközökre 36 hónap).
Jótállás időtartama alatt a helyszíni javítás késedelmes megkezdése esetén kötbér kerül megállapításra a
dokumentációban részletezettek szerint, mértéke bruttó 100 000 HUF/nap.
Ajánlati biztosíték a jelen felhívás VI.3. Egyéb információk 5. pontjában részletezettek szerint, és a nettó
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosíték. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátásának, illetőleg igazolásának módja a Kbt. 53/A. § (6) bekezdésének a) pontja szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Mind a három részre érvényes feltételek:
Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő támogatásból kívánja biztosítani, kivéve a 3. rész 2. bírálati
részszempontjában meghatározott díjat, melyet ajánlatkérő működési forrásaiból kíván fizetni.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalt szállítási határidőn a legutoljára beérkezett berendezés helyszínre való leszállítása értendő.
Részszámla nem nyújtható be. A végszámla az eredményes installálást (beüzemelést) és teljesítés igazolást
követően nyújtható be.
A számlák kiegyenlítésekor a Kbt. 305. § (1), (3), (4), (6), (7) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk, és a
vezető céget meg kell jelölni.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a) - c) pontjában foglalt, illetve a Kbt. 62.§(1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§
(1) bekezdésében, és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
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A Kbt. 63.§ szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőknek, és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak az alábbiak szerint kell
igazolniuk pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat:
G1. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak az ajánlathoz csatolniuk kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájukról szóló, az ajánlattételi felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
— az egyes számlák megnyitásának dátumai,
— a számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozó időszakban 35
napot meghaladó sorban állás volt-e.
G2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az utolsó 3 lezárt (2007., 2008, 2009.) üzleti évének számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóiból a mérleg és az eredménykimutatás csatolása egyszerű másolatban. (ha
az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) Amennyiben a letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett
nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt (2007., 2008, 2009.) üzleti évének mérleg szerinti eredményéről (évenként
megbontva).
G3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt üzleti éve
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat.
Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésében
foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozója:
G1. ha a számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 évre
vonatkozó időszakban 35 napot meghaladó sorban állás volt bármely számláján.
G2. ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 lezárt üzleti évéből (2007, 2008, 2009) egynél többször a mérleg
szerinti eredménye negatív volt.
G3. az 1. rész esetében ha a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele (az orvosi eszköz termékek kereskedelméből) az előző 2 üzleti éve átlagában nem érte el a nettó
200 000 000 HUF-ot,
A 2. rész esetében ha a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
(bútor termékek kereskedelméből) az előző 2 üzleti éve átlagában nem érte el a nettó 10 000 000 HUF-ot,
A 3. rész esetében ha a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
(egészségügyi informatikai rendszer hardver és szoftver) szállítása) az előző 2 üzleti éve átlagában nem érte el
a nettó 40 000 000 HUF-ot.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó-nak a G1.
és G2. követelményeknek önállóan, a G3. követelménynek együttesen kell megfelelniük a Kbt. 69.§ (5)-(6)
bekezdése alapján.
A G1. és G2. követelmények a közbeszerzés mind a három részében azonosak.
A G3 követelménynek ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozóval együtt is
megfelelhet a Kbt. 69.§ (8) bekezdés alapján.
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A Kbt. 4.§ 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66.§ (1) bek. a)-c) pontján alapuló, G1-G3.
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján:
Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (36 hónap) során a közbeszerzés tárgyában leszállított referenciák
ismertetése a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy
a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, melyek teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. §
(1) bekezdésében meghatározott igazolást kell becsatolni az ott meghatározott tartalommal.
M2. A Kbt. 67.§ (1) bek. c) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségének
ismertetése, (a megnevezett személy(ek) által aláírt szakmai önéletrajz, szakirányú végzettségét igazoló okirat
egyszerű másolata) akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá nyilatkozat becsatolása a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állására vonatkozóan.
M3. A Kbt. 67.§ (1) bek. c) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe a szállítandó eszközök szervizelése terén, az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője által tett nyilatkozat formájában.
Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében
foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója,
M1. ha az elmúlt 3 évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti
termékek szállítására vonatkozó referenciával, amelyet az 1 -3 részek vonatkozásában egészségügyi vagy
gyógyító/ápoló intézmény részére teljesített:
Az 1. rész esetében legalább 2 db, szerződésenként legalább nettó 40 000 000 HUF-ot elérő értékű, orvosi
eszköz szállításra vonatkozó referenciát tartalmaz.
A 2. rész esetében legalább 2 db legalább nettó 10 000 000 HUF értékű orvosi és vagy gyógyászati bútorok/
mobíliák szállítására vonatkozó referenciát tartalmaz.
A 3. rész esetében legalább 1 db, legalább nettó 20 000 000 HUF-ot elérő értékű informatikai berendezések
(hardver) szállítására, üzembe helyezésére vonatkozó referenciát tartalmaz továbbá legalább 1 db integrált
medikai rendszer (szoftver) szállítására vonatkozó referencia és legalább 1 db integrált vállalat irányítási
rendszer (szoftver) szállítására vonatkozó referencia.
M2. ha nem rendelkezik:
Az 1. rész esetében legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel,
aki az orvosi műszerek, gépek és berendezések szállítása, üzembe helyezése tárgyában legalább 5 éves
gyakorlatot szerzett.
A 2. rész esetében legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki felsőfokú végzettségű,
továbbá bútorok tervezésében, gyártásában, vagy karbantartásában, vagy beszerelésében legalább 5 éves
gyakorlatot szerzett,
A 3. rész esetében legalább 1 fő felsőfokú, informatikai végzettségű szakemberrel, aki az informatikai
rendszerek szerelésében, karbantartásában legalább 5 éves gyakorlatot szerzett és legalább 1 fő felsőfokú.
Végzettségű szakemberrel, aki legalább 1 db integrált medikai rendszere telepítésében, betanításában részt
vett és/ vagy aki integrált medikai rendszer üzemeltetésében legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik.
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M3. ha nem rendelkezik az ajánlatában megajánlott eszközök szervizelésére saját, vagy szerződéses partner
által üzemeltetett, magyarországi telephellyel bíró szervizzel, mely jogosult a megajánlott eszközök garanciális
szervizelésére.
Az M1-M3 követelményeknek ajánlattevő, közös ajánlattevők és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek.
Az M1-M3 követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozóval együtt is
megfelelhet a Kbt. 69.§ (8) bekezdés alapján.
A Kbt. 4.§ 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 67.§ (1) bek. a) pontján alapuló, M1. szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
Az 1. rész esetén
1. Nettó ajánlati ár [HUF]. Súlyszám 160
2. A teljeskörű jótállás vállalt ideje [hónap]. Súlyszám 15
3. A teljeskörű jótállási időn túli éves nettó átalánydíjas karbantartási és javítási díj (alkatrészárak nélkül) a
digitális röntgenberendezésre vonatkozóan [HUF]. Súlyszám 15
4. A teljeskörű jótállási időn túli éves nettó átalánydíjas karbantartási és javítási díj (alkatrészárak nélkül) a
diagnosztikai ultrahangkészülékekre vonatkozóan [HUF]. Súlyszám 15
5. A teljeskörű jótállási időn túli éves nettó átalánydíjas karbantartási és javítási díj (alkatrészárak nélkül) a
keratométerre és a réslámpára vonatkozóan [HUF]. Súlyszám 15
6. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen (a VI.3További információk
14. pontjában meghatározottak szerint). Súlyszám 100
A 2. rész esetében
1. Nettó ajánlati ár [HUF]. Súlyszám 60
2. Megajánlott késedelmi kötbér mértéke [%/késedelmes nap]. Súlyszám 15
3. A teljeskörű jótállás vállalt ideje [hónap]. Súlyszám 25
A 3. rész esetében
1. Nettó ajánlati ár [HUF]. Súlyszám 25
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2. A műszaki dokumentáció 2. pontjában megjelölt szoftverek havi karbantartási, aktualizálási (support) díja
[HUF]. Súlyszám 25
3. A teljeskörű jótállás vállalt ideje (a szervereszközökre és a központi adatmentő egységre vonatkozóan)
[hónap]. Súlyszám 3
4. A minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, a medikai rendszer esetében összesen (a VI.3
További információk 15. pontjában meghatározottak szerint). Súlyszám 47

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 25.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 62 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ára az áfa-t tartalmazza. A dokumentáció megvásárlása
banki átutalással történik. Az összeget ajánlatkérő részére a Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett
61200216-11052207 számú számlára kell teljesíteni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés
jogcímének: Járóbeteg-szakellátó központ eszközbeszerzés - dokumentáció.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
25.11.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25.11.2010 - 10:00
Hely
MAGYARORSZÁG 4090 Polgár, Barankovics tér 15. Pétegisz Nonprofit Zrt. iroda.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
TIOP-2.1.2/08/1 "Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése".

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK



HL/S S199
13/10/2010
303771-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/13

13/10/2010 S199
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/13

1. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére a Kbt. 83. § alapján azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget
biztosít. A hiánypótlás köre: a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint.
2. Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, az erőforrást nyújtó
szervezetnek, továbbá 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szervezetnek az ajánlathoz
csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, és az ajánlatot
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát- a dokumentációban részletezettek szerint.
3. A dokumentáció ajánlattevő általi megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.
4. Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bekezdésének megfelelően jelen hirdetmény közzétételének
napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A
dokumentáció díját az ajánlatkérő az eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 54. § (10)
bekezdés szerinti eseteket. A dokumentáció nem publikálható és másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel
esetében elegendő, ha az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció megküldését
ajánlatkérő a cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt, lepecsételt, majd beszkennelt és az I.1. pontban
megadott elektronikus levélcímre megküldött levélben kérheti. Ajánlatkérő képviselője a dokumentációt
elektronikus levélben küldi meg ajánlattevő részére azon e-mail címre, amelyet a kérelmében megjelölt. A
kérelemben fel kell tüntetni az eljárás megnevezését is.
A dokumentáció átvehető továbbá az I.1. pontban megjelölt címen is, telefonos egyeztetést követően
munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig, illetve a Kbt. 54.
§ (4) bek. szerinti egyéb módon.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció csak az ellenérték IV.3.3) pontban
megadott bankszámlán történt jóváírását követően kerülhet átadásra, vagy megküldésre.
5. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték összege:
Az 1. rész esetében 5 000 000 HUF.
A 2. rész esetében 500 000 HUF.
A 3. rész esetében 800 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
Ajánlatkérőnek a Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett 61200216-11052207 számú számlára történő
befizetéssel. Nevezett számlára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással
lehet befizetni, a következő megjelöléssel "Ajánlati biztosíték - Járóbeteg-szakellátó központ eszközbeszerzés".
Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként ajánlatkérőt kell
megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig visszavonhatatlanul érvényben kell lennie.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel is /Kbt. 59. § (2)/.
Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték átutalásának tényét igazoló banki vagy
postai értesítőt, vagy bankgarancia - levelet, illetve a készfizető kezességet vállaló kötelezvényt.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának
nyilatkozatát, miszerint az ajánlatban szerepeltetett pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem
vezet.
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9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaira
vonatkozóan. A Kbt 71. § (1) bekezdése esetében adott esetben be kell nyújtani a nemleges nyilatkozatot is.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint köt szerződést.
11. Az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott módon 1 eredeti, és 3 az eredetivel mindenben
megegyező másolati példányban, feltűntetve, hogy "eredeti", illetve "másolat", zárt, sérülésmentesen nem
bontható csomagolásban kell benyújtani a I.1) pontban meghatározott címen.
A csomagoláson kérjük feltüntetni:
"Közbeszerzési eljárás - Járóbeteg-szakellátó központ eszközbeszerzés".
25.11.2010-ben 10:00 óráig nem bontható fel.
A csomagoláson más nem szerepelhet.
Az egyes példányok eltérése esetén az "eredeti" felirattal jelölt példányban foglaltakat kell figyelembe venni.
A postán feladott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes
kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény előírásai szerint kell eljárni.
13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok rész-,
alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
Az értékelés a közbeszerzés 3. részében az 1. bírálati részszempont (nettó ajánlati ár) esetében a
Közbeszerzések Tanácsa 31.3.2010-i keltezésű 1/2010. sz. ajánlása III. fejezet A szakasz 1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítással történik, a közbeszerzés mindhárom részében a többi számszerűsíthető bírálati rész-,
illetve alszempont esetén ugyanezen ajánlás III. fejezet A szakasz 1. a) pontja szerinti arányosítással történik.
Az 1. a) pont szerinti arányosítás esetén amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű -
azaz mindegyik ajánlati érték azonos - mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap az adott rész-, alszempont
értékelésekor.
Ajánlatkérő számára.
Az 1. részben az 1., 3., 4. és 5. részszempont esetében a kisebb, míg az 2. részszempont esetében a nagyobb
értékű vállalás a kedvezőbb,
A 2. részben az 1. részszempont esetében a kisebb, míg a 2. és 3. részszempont esetében a nagyobb értékű
vállalás a kedvezőbb,
A 3. részben az 1. és 2. részszempont esetében a kisebb, míg a 3. részszempont esetében a nagyobb értékű
vállalás a kedvezőbb.
Az 1. részben a 6. részszempont és a 3. részben a 4. részszempont esetében értékelésre kerül egy adott
funkció vagy tulajdonság megléte, illetve mértéke. Az alszempontokban értékelendő funkciók részletes
felsorolása és a hozzájuk rendelt súlyszámok (S) a felhívás következő két pontjában találhatóak. Az értékelése
során, amennyiben az adott funkció/tulajdonság megléte/hiánya az értékelési szempont (az alszempont S
súlyszámának megadása után "igen/nem" áll), úgy az azzal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz
tartozó maximális, míg az azzal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja.
Amennyiben egy adott tulajdonság esetén számszerű adat megadása az előírás (az alszempont S
súlyszámának megadása után az "arányosítás" szó áll), ajánlattevőnek az ajánlatát a megadott mértékegység
elé írt mérőszámmal kell megadnia. Más mértékegység az összehasonlíthatóság fenntartása miatt nem
használható.
Az ajánlatot jelentő mérőszámokat egész számban kell megadni, az ettől való eltérést ajánlatkérő külön jelzi.
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint, a legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása a Kbt. 90.§ alapján történik.
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14. A közbeszerzés 1. része esetében a 6. bírálati részszempontnál ajánlatkérő a következő alszempontokat,
súlyszámokat (S) és értékelési módszert határozta meg:
A Gipszelő kocsi/asztal esetében.
6.1 Rozsdamentes acél feklaplemez legalább 6 kivehető részre legyen osztva; S=10, igen/nem
A Kombinált digitális felvételi/átvilágító berendezés esetében.
6.2 Vizsgálószerkezettől függetleníthető és gördíthető állványon elmozgatható rtg, S=10, igen/nem
6.3 Egyazon rtg csővel rtg felvételi lehetőség fali Buckyra, annak teljes függőleges mozgástartományában;
S=10, igen/nem
6.4 Csőtartó kar elforgathatósága függőleges tengely mentén: (min.+/- 90 fok); S=10, igen/nem
6.5 Rétegfelvétel készítése a vizsgálóasztal bármilyen fokú döntöttségénél; S=10, igen/nem
6.6 Automatikus denzitás szabályozás rétegfelvétel készítésénél; S=5, igen/nem
6.7 Beírható testtáj programok száma, [db], (legalább 50 db, ajánlatkérő 1000 db feletti értékre a
részszempontra maximálisan adhatónál több pontot nem ad); S=3, arányosítás, a nagyobb érték a kedvezőbb
6.8 Kombinált Cu/Al szűrők alkalmazása; S=5, igen/nem
6.9 Motorizált, távvezérelhető szűrőváltás; S=5, igen/nem
6.10 Érintőképernyő a vezérlőhelyiségben; S=2, igen/nem
A Dioptriamérő berendezés esetében.
6.11 LED-es háttérvilágítás; S=5, igen/nem
A Réslámpa applanációs tonométerrel berendezés esetében, Mikroszkóp egység.
6.12 Ki-be kapcsolható sárga szűrő; S=10, igen/nem
A Réslámpa applanációs tonométerrel berendezés esetében, Applanációs tonométer.
6.13 Digitális kijelzésű; S=5, igen/nem
A Nőgyógyászati vizsgáló asztal berendezés esetében.
6.14 Beépített, kihúzható, kihajtható és állítható, kengyeles lábtartóval; S=5, igen/nem
6.15 Beépített fiókfűtés; S=5, igen/nem
Azon alszempontok esetén, ahol több tulajdonság van felsorolva, ott ezek együttes meglétekor kapja meg
ajánlattevő a maximális pontot, hacsak egy is hiányzik a felsoroltakból, akkor csak a minimális pontszám jár. (Az
adott alszemponton belül az értékeléskor a tulajdonságok között logikai ÉS kapcsolat áll fenn.).
15. A közbeszerzés 3. része esetében a 4. bírálati részszempontnál ajánlatkérő a következő alszempontokat,
súlyszámokat (S) és értékelési módszert határozta meg:
4.1. Az adminisztrációs felületeinek nyelve magyar; S=2, igen/nem
4.2. Magyar és latin nyelvű helyesírás ellenőrzés; S=5, igen/nem
4.3. A rögzítendő input adatok legyenek feltűnő módon megjelölve; S=3, igen/nem
4.4. Az egészségügyi intézményben a rendszer tegye lehetővé legalább a következő felhasználói csoportok
(szerepkörök) kezelését: intézetvezető, kezelő orvos, validáló orvos, szakorvos, gazdasági nővér, nővér,
adminisztrátor, rendszergazda, adatvédelmi felelős, továbbá szabadon definiált további csoportok létrehozását
(a felsoroltakat együttesen értékeljük); S=7, igen/nem
4.5. Egy felhasználóhoz több szerepkör tartozhat más-más jogosultságokkal; S=5, igen/nem
4.6. A dokumentumok HTML és WORD formátumban is exportálhatóak; S=4, igen/nem
4.7. Dokumentumok tartalma elemenként specifikálható legyen; S=6, igen/nem
4.8. Értesítendő személy (házastárs, rokon, stb...) és annak elérhetősége rögzíthető; S=4, igen/nem
4.9. Páciensek ismétlődő megjelenéseinek "hatékony" rögzítése (ne kelljen minden időponthoz minden adatot
ismétlődően felvezetni); S=3, igen/nem
4.10. Iránydiagnózis rögzítése; S=3, igen/nem
4.11. Beavatkozást kizáró kontraindikáció jelzése; S=2, igen/nem
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4.12. A vizsgálatkérés űrlapja paraméterezhető, a vizsgálatkérők kompetencia szintje is beállítható legyen (pl.
háziorvos vagy belgyógyász által kérhető vizsgálatok meghatározhatósága); S=3, igen/nem
Azon alszempontok esetén, ahol több tulajdonság van felsorolva, ott ezek együttes meglétekor kapja meg
ajánlattevő a maximális pontot, hacsak egy is hiányzik a felsoroltakból, akkor csak a minimális pontszám jár. (Az
adott alszemponton belül az értékeléskor a tulajdonságok között logikai ÉS kapcsolat áll fenn.).
16. Minden rész esetében értékelésre kerül a teljeskörű jótállás vállalt ideje. A teljeskörű jótállás vállalt idejét
hónapban kell megadni a dokumentációban részletezett feltételek szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 57.§ (8) bekezdése
alapján meghatározta azt az elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális
elvárás), illetve a Kbt. 57.§ (7) bekezdése alapján meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad. A vállalt teljeskörű jótállási idő az 1. rész esetében legalább 12 hónap, a 2. rész esetében legalább
24 hónap, a 3. rész esetében (a szervereszközökre és a központi adatmentő egységre vonatkozóan) legalább
36 hónap, illetve az 1. és 2. részek esetében legfeljebb 36 hónap, a 3. rész esetében (a szervereszközökre és a
központi adatmentő egységre vonatkozóan) legfeljebb 60 hónap.
17. Ajánlatkérő a 2. rész 2. bírálati részszempontja esetében a megajánlott késedelmi kötbért értékeli.
Ezen részszempont esetében a Kbt. 57.§ (7) bekezdése alapján meghatározta az adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad. A megajánlott késedelmi kötbér a bruttó ellenértékhez, a szerződéses értékhez
viszonyítva legfeljebb 1 %/késedelmes nap.
18. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban megadott alkalmassági
kritériumokat a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplőkhöz képest szigorúbban határozta meg.
19. Az eredményhirdetés időpontja: 13.12.2010 (12:00), helyszíne azonos az ajánlatok bontási helyszínével.
20. A szerződéskötés tervezett időpontja: 27.12.2010 (10:00)
21. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdésére tekintettel - arra, hogy
az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be: TIOP-2.1.2/08/1 "Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központok kialakítása és fejlesztése" Ajánlatkérő a pályázat nyertese lett, a támogatási szerződés
megkötése megtörtént.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (5) bekezdése alapján helyszíni konzultáción biztosít lehetőséget az eszközök,
berendezések telepítési helyszínének megtekintésére.
A konzultáció helyszíne:
4090 Polgár, Barankovics tér 15. PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. iroda
Időpontja: 15.11.2010 (10:00).
23. Ajánlatkérő előírja ajánlattevők számára a műszaki adatlapok, műszaki leírások, kitöltött kérdőívek
elektronikus formában (CD, DVD) történő benyújtását is, az ajánlat nyomtatott eredeti példányába helyezve. Ez
az ajánlat érvényességének feltétele.
Amennyiben a benyújtott elektronikus adathordozón és a nyomtatott eredeti példányban lévő információ között
eltérés van, akkor a nyomtatott példány tartalma az irányadó.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
11.10.2010

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

