Felső-Szabolcsi Kórház
4600 Kisvárda, Árpád u. 26.

AJÁNLATTÉTELI
FELHÍVÁS
a Kbt. Második Rész szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljáráshoz
„Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő
elavult berendezések cseréje a Felső-Szabolcsi
Kórház részére a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0096
azonosító jelű pályázati konstrukció keretében”
röntgenkészülékek beszerzése

2015
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1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- telefax száma és elektronikus levelezési címe:
Ajánlatkérő neve: Felső-Szabolcsi Kórház
Cím: 4600 Kisvárda, Árpád u. 26.
Kapcsolattartási pont:
Címzett: Harsányi Imre István főigazgató
Telefon-telefax száma: +36 45/502-100, +36 45/415-252
E-mail: kvkh_h_i@elender.hu
2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Röntgenkészülékek 1 db multifunkciós, digitális felvételi átvilágító berendezés
1 db mennyezeti rögzítésű digitális felvételi röntgen fali állvánnyal
1 db fogászati panoráma röntgen
A készülékek leszállítása, üzembehelyezése, a kezelő személyzet oktatása
Az üzembehelyezéstől számított 12 hónap teljeskörű jótállás és további 48 hónap garancia
nyújtása a lecserélt készülékhez képest legalább 15%-al kevesebb energiafelhasználásra.
A készülékek részletes műszaki paramétereit és követelményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.A szerződés meghatározása (a beszerzéshez ajánlatkérő által rendelt elnevezés):
„Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések cseréje a FelsőSzabolcsi Kórház részére a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0096 azonosító jelű pályázati konstrukció
keretében” röntgenkészülékek beszerzése.
4.A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés teljesítésének határideje: 2015. december 31.
5.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási kötelezettség: Eladónak a felhívás 2. pontjában meghatározott eszközök
vonatkozásban azok üzembe helyezésétől számított 12 hónap teljeskörű jótállást kell
biztosítania.
További garanciális feltételek:
Eladónak a felhívás 2. pontjához tartozó eszközök vonatkozásban a fenti jótállást követő
további 48 hónapra kiterjesztett garanciát kell vállalnia.
A termék(ek)nek a lecserélendő készülék(ek)hez képest legalább 15%-kal kevesebb
energiafelhasználást kell biztosítania, melyet üzembehelyezést követően 24 órás, aktív
használat melletti méréssel kell igazolni. A termék a Projekt fenntartási időszaka alatt (5 év)
az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések során biztosítja
a lecserélendő készülék(ek)hez képest legalább 15%-kal kevesebb energiafelhasználást.
A fentiek nem teljesítése Eladó hibás teljesítésének (rejtett hiba) minősül.
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6.Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Az ellenszolgáltatás forrása 100% mértékben Európai Uniós támogatás. Az ellenszolgáltatás
kiegyenlítése az utófinanszírozás szabályai szerint, a teljesítési igazolás alapján benyújtott
számla ellenében átutalással történik, az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint. Részszámla benyújtására nincs lehetőség. A
kifizetésre irányadó még az 547/2013 (XII.30.) Korm. rendelet, valamit az Art. 36/A §
rendelkezései.
7.Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) 62. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban írt alábbi kizáró okok hatálya alatt áll:
a.)
aa.)
ab.)
ac.)
ad.)
ad.)
af.)
ag.)
ah.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
ia.)
ib.)
j.)
k.)
ka.)
kb.)
kc.)
l.)
m.)
n.)
o.)
p.)
2. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdés a.) vagy b.) pontjában írt
kizáró okok hatálya alatt áll.
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Az igazolás módja:
A kizáró okok hiányát az európai egységes közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban
rövidítve: EEKD) vonatkozó pontjainak kitöltésével és benyújtásával kell igazolni. Az EEKDba foglalt nyilatkozatokat ajánlatkérő a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból
ellenőrzi. Az EEKD vonatkozó pontjai a fenti kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatra:
Kbt. 62. § (1) bekezdés a.)
aa.)
ab.)
ac.)
ad.)
ad.)
af.)
ag.)
ah.) pontjai: EEKD III. rész, A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos
okok.
Kbt. 62. § (1) bekezdés b.) pont: EEKD III. rész, B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási
járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével
kapcsolatos okok.
Kbt. 62. § (1) bekezdés
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
ia.)
ib.)
j.)
k.)
ka.)
kb.)
kc.)
l.)
m.)
n.)
o.)
p.) pontjai: EEKD III. rész C: Fizetésképtelenséggel vagy szakmai
kötelességszegéssel kapcsolatos okok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EEKD II. rész A: A gazdasági szereplőkre
vonatkozó információkat is ki kell tölteni és a nyomtatvány végén keltezéssel, valamint a
képviseletre jogosult személy cégszerű aláírásával ellátni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§-ban írt kizáró okok alá eső alvállalkozót (Ajánlati nyilatkozat minta 5. pont).
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8.Alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés a.) pontja alapján – mivel az eljárás rendkívüli
sürgősségre tekintettel kerül lefolytatásra – nem ír elő alkalmassági követelményeket.
9.Az ajánlatok értékelési szempontja:
Legalacsonyabb ár
10.A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít a Kbt. 71. § előírásai szerint.
11.Az ajánlattétel nyelve:
Magyar. Más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
12.Az ajánlattételi határidő:
2015. december 11-én 9:00 óra
13.Az ajánlat benyújtásának címe:
Lebonyolító székhelye: Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt.
1.)

14.Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.)
2015. december 11-én 9:00 óra
15.A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Kbt. 98. § (2) bekezdés e.) pontja.
Feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt
határidők nem lennének betarthatóak.
Indokolás:
A kórház radiológiai osztálya pályázati forrásokból 2015. folyamán átalakításon ment
keresztül, az átalakítás ideje alatt a röntgenkészülékek az átlagosnál nagyobb
igénybevételnek lettek kitéve, mert átmenetileg a járó beteg ellátást is ki kellett
szolgálniuk, hosszított üzemnapokkal, és rendelési időkkel.
A műszaki osztály által kezelt problémák az idén egyre sűrűbben jelentkeztek, és 2015.
november végére a berendezések működése olyannyira megbízhatatlanná vált, hogy
szakmailag nem használhatóak tovább.
A berendezések hiánya, üzemen kívülisége ideje alatt a kórház és betegek közvetlen
hátrányokat szenvednek el. A kórház működésének finanszírozását az ellátott betegek
arányában kapja, a megbízhatatlan sürgősségi beteg diagnosztika nélkül szakmailag
köteles a betegeket elutasítani illetve más intézménybe továbbítani, ezáltal a kórház
finanszírozása jelentősen csökken.
A megbízhatatlan diagnosztikából vagy a távolabbi egészségügyi ellátásból adódóan a
betegek akár marandó egészségügyi károsodást is szenvedhetnek, melyért jogosan az
egészségügyi ellátás rendszerét okolják.
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Tekintettel a fentiekre a kórház minden lehetőségek meg kell, hogy ragadjon arra, hogy
a berendezéseket e lehető legrövidebb időn belül lecserélje és az új berendezéseket
üzembe helyezze. „Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult
berendezések cseréje a Felső-Szabolcsi Kórház részére a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0096
azonosító jelű pályázati konstrukció keretében” c. projekt eredetileg nem irányozta elő
a röntgenkészülékek cseréjét, a projekt befejezésének közeledtével azonban a fent
részletezett okok miatt ez halaszthatatlanul fontossá és sürgőssé vált. Újabb pályázati
források igénybevételének reális lehetősége jelenleg nem látható, ezért ajánlatkérő a
befejezés előtt álló projekt műszaki tartalom-és forrásbővítésére pályázott. Ez alapján
2015. december 2-án nyílt meg a lehetőség a bővített műszaki tartalom beszerzése iránti
közbeszerzési eljárás lefolytatására, ugyanakkor a projekt fizikai befejezésének
határideje – egyezően az előző EU fejlesztési ciklus általános határidejével – 2015.
december 31. Kevesebb, mint egy hónap alatt semmilyen más eljárásfajtával nem lehet
biztosítani az elnyert forrás felhasználhatóságát.
16.A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján csak annak az
ajánlattevőnek küld tárgyalási meghívást, amelyik az írásban megküldött ajánlatában a
9. pontban meghatározott bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette. A tárgyalás egyfordulós, azon a felek a Kbt. 101. § (2) bekezdésében írt korlátok
figyelembevételével a szerződéstervezet érdemi feltételeiről tárgyal, majd ajánlattevő
képviseleti jogosultsággal rendelkező vagy ilyen személy által meghatalmazott
tárgyalója ajánlatkérő által átadott „végleges ajánlat” jelzéssel ellátott felolvasólap és
ajánlati nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával megteszi végső ajánlatát. A
tárgyaláson véglegesített ajánlati ár nem lehet magasabb az írásban benyújtott
ajánlatban megjelölt árnál. A végleges ajánlat átvételével és a tárgyalási
jegyzőkönyvhöz csatolásával beáll az ajánlati kötöttség és ez képezi az ajánlat
elbírálásának alapját. A tárgyalásra történő meghívás e-mail-ben történik, amennyiben
ajánlattevő képviselője nem jelenik meg, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az írásban
benyújtott ajánlatát tartja fenn és változtatás nélkül elfogadja az adásvételi szerződés
tervezetét.

17. A tárgyalás időpontja:
2015. december 14-én 13:00 óra, helyszíne: Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza,
Luther tér 11. fsz. 1.)
18.A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:
Részajánlat tételére nincs lehetőség. Alternatív ajánlat benyújtásának lehetőségét
ajánlatkérő kizárja. A részajánlattétel kizárásának részletes indoka, hogy az azonos
vagy hasonló funkciójú orvostechnikai eszközök típusa, technológiája, az
orvostechnikai környezethez való illesztése, szervízháttere teljes egységet képezzen,
ezzel biztosítva a megbízható üzemvitelt és a gazdaságosságot. Ezt részekre bontás,
esetleges eltérő ajánlattevők mellett – különösen rendkívüli sürgősség miatt
szükségessé vált eljárásban – nem lehet biztosítani, ami a forrás felhasználhatóságát,
ezzel a támogatási cél elérését veszélyeztetné.
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19.Egyéb információk:
19.1. Formai követelmények
Az ajánlatokat írásban és zártan, az 13. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példányban, valamint ezzel
mindenben megegyező szkennelt példányt felül nem írható, elektronikus változatban CD
adathordozón. A lapokat folyamatos sorszámozással kell ellátni és roncsolás nélkül nem
megbontható módon összefűzni vagy összetűzni. Az értékelés a papír alapú változat alapján
történik. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézbesítésére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott
ajánlat kézbesítés előtti elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat tartalmazó, zárt borítékra a következő feliratot kell elhelyezni: „Adásvételi
szerződés Felső-Szabolcsi Kórház röntgenkészülékek beszerzése” valamint: „Nem bontható
fel az ajánlattételi határidő előtt”.
19.2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás és mellékletei feltételeinek
kifejezett elfogadásáról, nyertessége esetén a szerződés aláírásáról és teljesítéséről, valamint
a kért ellenszolgáltatásról. (3. számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat minta.)
19.3. A teljesítés helye:
A multifunkciós, digitális felvételi átvilágító berendezés és mennyezeti rögzítésű digitális
felvételi röntgen fali állvánnyal: ajánlatkérő Kisvárda, Árpád u. 26. sz. alatti központja.
Fogászati panoráma röntgen: ajánlatkérő Kisvárda, Szent György tér 2. szám alatti telepe.
19.4. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározott személyek.
19.5. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalás befejezésétől számítva 30 nap.
19.6. A közbeszerzési eljárás feltételes. Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a KEOP5.6.0/E/15-2015-0096 számú „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása a Felső-Szabolcsi Kórházban 2. szakasz” című nyertes pályázat
műszaki tartalom bővítésére. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján eredménytelenné
nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, ha a támogató okirat kiadására nem kerül sor, mert az
igényt nem fogadják el, vagy az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra adják ki és
annak kiegészítésére ajánlatkérő nem tud forrást biztosítani.
19.7. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
19.8. Az eljárás közbeszerzési dokumentumai korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és
díjmentesen, elektronikusan ajánlatkérő honlapján érhetők el az alábbi elérhetőségi
útvonalon: http://www.fszknet.hu/dokumentumok/ajanlat_felhivas_rtg.pdf
20. Tájékoztató az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) használatáról:
A felhívás mellékleteként ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az EEKD formanyomtatványát.
Az ajánlatban a II. és VI. rész releváns pontjainak, a III. résznek a kitöltésével (a II. rész C.,
D., fejezetei nem relevánsak, a IV. és V. részt nem kell kitölteni), valamint a VI. rész alatti
cégszerű aláírással ellátva kell a formanyomtatvány szerinti nyilatkozatokat becsatolni. Lásd
még a 7. pont kizáró okok igazolási módjára vonatkozó előírást.
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21. A felhívás megküldése:
Az eljárás fajtáját megalapozó rendkívüli sürgősségre tekintettel az ajánlattételi felhívás és
mellékletei elektronikus formában kerülnek közvetlenül megküldésre az ajánlattételre felkért
gazdasági szereplőknek.
22. Ajánlatkérő további dokumentumokat nem készít, az egyéb információkat, illetve
nyomtatványmintákat az ajánlattételi felhívás részét képező alábbi mellékletekben küldi meg:
1. számú melléklet: Műszaki adatlapok (műszaki leírás és egyben a szakmai ajánlat
mintájának formanyomtatványa)
2. számú melléklet: Felolvasólap (minta)
3. számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat (minta)
4. számú melléklet: Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (minta)
5. számú melléklet: Adásvételi szerződés tervezete
Az ajánlatban a fenti 1. 2. 3. és 4. számú mellékletekbe foglalt minták szerinti nyilatkozatokat
kell becsatolni.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2015. december 09.

Az ajánlattételi felhívást és mellékleteit ellenjegyzem:
Nyíregyháza, 2015. december 09.

Dr. Prekub János
ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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