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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419551-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kisvárda: Reagensek és kontrasztanyagok
2018/S 186-419551

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Felső-Szabolcsi Kórház
EKRSZ_79528627
Árpád utca 26.
Kisvárda
4600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalóné Salzmann Orsika Éva
Telefon:  +36 45502100
E-mail: kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu 
Fax:  +36 45415252
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kisvardakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://kisvardakorhaz.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691512018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000691512018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: kórház

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Kontrasztanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000691512018

mailto:kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu
http://kisvardakorhaz.hu/
http://kisvardakorhaz.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691512018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691512018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691512018/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
33696000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Kontrasztanyagok beszerzése a Felső-Szabolcsi Kórház részére

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
CT Kontrasztanyagok beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4600 Kisvárda, Árpád utca 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz. ATC kód hatóanyag hatáserősség kiszerelési egység 24 havi mennyiség
(db)
1. V 08 AB jódozott kontrasztanyag 300 mg/ml 1x200 ml old. inj. műanyag tartályban 2 400
2. V 08 AB jódozott kontrasztanyag 300 mg/ml 1x500 ml old. inj. műanyag tartályban 600
3. V 08 AB jódozott kontrasztanyag 350 mg/ml 1x200 ml old. inj. műanyag tartályban 600
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartamból
még legalább 12 hónapos időtartammal.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan
termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az
egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A részletes leírást
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +50 %-kal eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A 16/2012. (II.16). Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére figyelemmel, Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot kizárólagos alkalmazását választhatja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
MR Kontrasztanyagok beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33692500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4600 Kisvárda, Árpád utca 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ssz.: 1. ATC kód: V 08 CA 02
ATC megnevezés: gadoteric acid
Hatáserősség/összetétel: 0,5 mmol/ml
Kiszerelési egység: 1x20 ml old. inj. injekciós üveg
24 havi mennyiség (db): 1 700
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szállított termékeknek átadáskor rendelkezniük kell a felhasználhatósági időtartamból
még legalább 12 hónapos időtartammal.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan
termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
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Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A
termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban
leírtakat is. Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is, amely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A részletes leírást
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +50 %-kal eltérhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A 16/2012. (II.16). Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére figyelemmel, Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot kizárólagos alkalmazását választhatja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben:
— a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.
Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
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Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.
§, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind
nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második
Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja,
valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (kontrasztanyagok szállítása) megfelelő
tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont (év,
hónap, nap)), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából
az adott rész tekintetében releváns mennyiségét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
igazolva. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell
igazolnia alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben összesen az alábbi kontrasztanyagok szállítására vonatkozó referenciával:
1. rész esetén: összesen 600 000 ml kontrasztanyag,
2. rész esetén: összesen 25 000 ml kontrasztanyag.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag
az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik rész esetében a finanszírozási és fizetési feltételek: (rész)teljesítésenként, teljesítési igazolás
alapján, számla ellenében, utólag történik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6), (10) bekezdésében, és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme a forint. Nyertes ajánlattevőt ajánlatkérő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában
rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. A részletes fizetési feltételeket a szerződés
tervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/10/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/10/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Ajánlatba csatolandók:
1.1. Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti.
1.2. Részenként nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltakról.
1.3. Részenként nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell.)
1.4. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
1.5. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint.
1.6. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás minta.
1.7. Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás.
1.8. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint.
1.9. Csatolandó az OGYÉI forgalomba hozatali engedély.
1.10. Csatolandó a teljesítéshez szükséges gyógyszergyártási és/vagy nagykereskedelmi engedély.
2. Egyéb információk
2.1. Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
2.2. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
2.3. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.

https://ekr.gov.hu
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2.4. A III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.5. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban
csatolandó.
2.6. Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.7. A dokumentáció részét képező, adott rész szerinti „Specifikáció” elnevezésű dokumentumot kérjük
részenként kitöltve az ajánlat részeként is becsatolni. Az ajánlattevő az egyes részekre vonatkozó ajánlatát
specifikációs táblázat tételeinek beárazásával határozza meg.
2.8. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.9. A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig,
kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
2.10. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
2.11. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
2.12. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot.
2.13. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043.
2.14. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
2.15. Az ajánlattevő az egyes részekre vonatkozó ajánlatát a közbeszerzés dokumentumainak részét képező
specifikációs táblázat tételeinek beárazásával határozza meg.
2.16. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett áru nettó szerződéses ellenértékére vonatkozó vételár 2 %/nap,
Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett áru nettó szerződéses ellenértékére vonatkozó vételár 25 %-a,
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20 %-a.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/09/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

