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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPADATAI
Ajánlatkérő:
Neve: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.
Képviseli: Dr. Rudmer Ervin főigazgató főorvos
Telefonszám: +36 56524607
Telefax szám: +36 56421105
E-mail: foig@mavkorhaz-szolnok.hu
(a továbbiakban: ajánlatkérő)
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott:
Neve: S&G Consulting Kft.
Címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
Kapcsolattartási pont: Makranczi Ádám felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefonszám: +36 2054273143
Telefax szám: +36 26785840
E-mail: adam.makranczi@gmail.com
(a továbbiakban: lebonyolító)
A közbeszerzési eljárás tárgya:
implantátumok beszerzése
A közbeszerzés eljárás típusa:
közösségi nyílt közbeszerzési eljárás
A közbeszerzési eljárás azonosító számai:
SG-921
TED – 2018/S 037-080149

II. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
Az ajánlati felhívásban hivatkozott információk
A III.2.2) ponthoz
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta utólag, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint, átutalással teljesíti. A számla befogadásának feltétele a szállítás
teljesítésének az ajánlatkérő által történő igazolása. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az
ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A VI.3) ponthoz
1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult
(képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését.
2. Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körűen lehetőséget. biztosít
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint azokat
a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt.
66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
Amennyiben az ajánlatban felelős (az ajánlattevő által, saját felelősségére készített)
fordítások szerepelnek, az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a
felelős fordítások eredeti dokumentumokkal való egyezőségéről és az erre vonatkozóan
vállat felelősségéről.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő részéről az ajánlatot/nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolatát
(kivéve természetes személyek), valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás
vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult(ak) akadályoztatása esetén cégjegyzésre
jogosult(ak) közokitratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot
egyszerű másolatban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti
jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, amelyet eredetiben
aláírva kell benyújtani, továbbá az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat, dokumentum
eredetiben történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

7. Az ellenszolgáltatás (havi átalányár, rendkívüli feladatok óradíja) összegét (ajánlati ár) az
ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon, nettó összegben, Ft mértékegységben kell
megadni. A megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a szerződés szerinti
szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó minden költséget. A megajánlott egységárakon felül
a nyertes ajánlattevő a szerződés folyamán semmilyen más költség érvényesítésére nem
jogosult. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható (kivéve
a bruttó ár - az ÁFA esetleges változása esetén, azzal egyező mértékben történő módosítását).
8. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen. A nem magyar forintban megadott bármely egyéb pénzügyi adat átváltása a
Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamán történik (árbevétel esetén: a vizsgált üzleti évek
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam (pl.
HUF/EUR) figyelembe vételével, referencia esetén: a teljesítés napján érvényes, a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam (pl. HUF/EUR) figyelembe vételével), az
átváltásról szóló iratot közvetlenül az átváltott pénzügyi adatot tartalmazó irat után kell
elhelyeznie az ajánlattevőnek.
9. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és
kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar
fordításban is csatolni kell.
10. Az ajánlatokat munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00 10.00 óráig lehet benyújtani az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címre.
11. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
12. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, az ajánlatadással kapcsolatos
határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
13. Ajánlatkérő azokat a gazdasági szereplőket tekinti az eljárás iránt érdeklődőknek, amelyek
érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás I.3) pontjában szereplő e-mail
címre megküldött elektronikus levélben nevük és címük megadásával jelezték. Azon
gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációba betekintettek, azt elektronikus úton
elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, ajánlatkérő külön jelzés nélkül is az eljárás
iránt érdeklődőnek tekinti.
14. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az ajánlati felhívás III.2.3. M1., M2. pontban foglalt
alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott
határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlati
dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Rendelet
30. § (4) bekezdés].
15. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja az ajánlattevők
számára, hogy a papír alapú ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Az
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott
ajánlatot veszi figyelembe.
16. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.

17. Az ajánlatban üzleti titkot tartalmazó dokumentumokat a Kbt. 44. § rendelkezései szerint
lehet elhelyezni.
18. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a Kbt.
73.§ (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
- környezetvédelmi kérdésekben: Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11., http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/elerhetosegek),
- szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u.
3., http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek),
- munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia
u. 3., http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek) és
az Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.,
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/elerhetosegek).
19. Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termék részletes műszaki leírását, gyári
adatlapját, prospektusát, amelyből az előírt szakmai követelményeknek való megfelelése
megállapítható.

Általános információk
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) rendelkezései alapján kerül lefolytatásra.
Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, valamint a jelen
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembe
vételével kell eljárnia, és az ajánlatkérő által a dokumentáció III. fejezetében előírt okiratok,
igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok (a továbbiakban együttesen: dokumentumok)
egyidejű csatolásával kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Amennyiben jelen dokumentáció bármely esetben iratminta alkalmazására utal, ajánlattevő a
dokumentáció IV. fejezetében található vonatkozó iratmintát is felhasználhatja, amelyet
értelemszerűen kitöltve szükséges az ajánlathoz csatolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
rendelkezésre bocsátott iratminták kizárólag tájékoztató jellegűek, azok használata ajánlott, de
nem kötelező. Ajánlattevők a rendelkezésre bocsátott iratminták helyett más formátumú
nyilatkozatokat is alkalmazhatnak azzal, hogy az eltérő formátumban készített nyilatkozatoknak ki
kell térniük a jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott iratminták szerinti
valamennyi tartalmi elemre. Ennek megfelelően az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
iratminták helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat
teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
csatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus formában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésre.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért
kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció (különösen a
közbeszerzési műszaki leírás) gondos áttanulmányozását követően - az ezekben foglalt
valamennyi előírás, követelmény, kikötés betartása, valamint az esetleges kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembe vétele.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik.
Az ajánlat elkészítéséhez szükséges pontos és egyértelmű információk megszerzését szolgálja a
jelen dokumentációban részletezett kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége.
Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések egyidejű betartása mellett - az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározott előírásoknak
megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után, ha az ajánlattevő
ajánlatát hibásan, hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlati
felhívásban, jelen dokumentációban, az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket adott esetben a hiánypótlás és/vagy
a felvilágosítás megadása keretében sem korrigálja.

Amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás az európai
szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki
előírásokra, nemzetközi szabványokra, műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra,
nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra hivatkozik, ajánlatkérő a
hivatkozott szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás helyett azzal minden
tekintetben egyenértékűt is ért abban az esetben is, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §
(3) bekezdésében foglalt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem
került feltüntetésre.
Amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú, eredetű, típusú dolgok, eljárások, tevékenységek, személyek,
szabadalmak vagy védjegyek helyett azzal minden tekintetben egyenértékűt is ért abban az
esetben is, ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglalt „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki
leírástól bármely - a fentiekben részletezett - hivatkozás vonatkozásában el kíván térni, az
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania kell, hogy az
általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek, vagy a szabványnak megfelelő termék
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális
követelményeknek!
Ajánlattevőnek az egyenértékűség ajánlatban történő igazolása alkalmával a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével kell eljárnia, így az
egyenértékűség vonatkozásában megfelelő igazolási eszköz lehet különösen a gyártótól származó
műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és
ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő a
más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is
elfogadja.
Hamis adatok szolgáltatása vagy hamis nyilatkozat tétele esetén az ajánlat érvénytelennek minősül
és az értékelésben nem vesz részt.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Jelen dokumentációt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oltalomban részesíti, így
annak másolása (sokszorosítása), terjesztése és felhasználása részeiben vagy egészében a jelen
közbeszerzési eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá a jelen
dokumentáció bármilyen - változatlan vagy változtatott - formában történő felhasználásához a
jelen közbeszerzési eljárás keretein kívül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás
kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, valamint
adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot
(nyilatkozatot) a szükséges helyeken cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre

jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
meghatalmazást kaptak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben hivatkozott cégszerű aláírást az
ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelménynek (is) tekinti, így hiánya az ajánlat
érvénytelenségét eredményezheti!
Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlat részeként ne nyújtsanak be olyan
dokumentumokat, amelynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő,
és az adott dokumentum nem feltétlenül szükséges valamely alkalmassági követelmény
igazolásához sem!
Az eljárással összefüggő fontosabb időpontokat az ajánlati felhívás tartalmazza, a határidők
számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az ajánlati felhívásban
megadott határidők magyar idő szerint értendőek.
Definíciók

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.

évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan
módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább

eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények
névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással
rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal
szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy
együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság
(felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;

szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.

Anyagi fedezet, szerződéskötési jogosultság
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a
szerződés teljesítésének időpontjára vonatkozóan valamennyi ajánlati rész vonatkozásában
megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik.
Üzleti titok
A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
• azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
• az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
o korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti
építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére
vonatkozó információkat és adatokat;
o gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra,
címkékre vonatkozó információkat és adatokat;
• az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
• ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a
Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül,
de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Titoktartási kötelezettség
Ajánlattevők a jelen dokumentációt kötelesek bizalmasan kezelni.
Ajánlattevőt az ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben rendelkezésre
bocsátott valamennyi kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, továbbá
a közbeszerzési szerződés teljesítése során az ajánlattevő tudomására jutott - adatvédelem alá eső

- adat és üzleti titok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, amely alól kizárólag az
ajánlatkérő adhat mentesítést. Ajánlattevő a titoktartási kötelezettsége alá eső bármely információt
harmadik személy tudomására nem hozhatja, egyéb ajánlatkérői rendelkezés hiányában köteles azt
határozatlan ideig megőrizni. Az ajánlattevőt teljes kártérítési felelősség terheli a titoktartási
kötelezettsége megszegéséből eredő, az ajánlatkérőt ért károk vonatkozásában.
Ajánlatkérőt a közbeszerzési szerződés teljesítésének ellenőrzése során az ajánlattevőről
tudomására jutott adatvédelem alá eső adatok és üzleti titok vonatkozásában titoktartási
kötelezettség terheli, amely alól kizárólag az ajánlattevő adhat mentesítést. Ajánlatkérő a
titoktartási kötelezettsége alá eső bármely információt harmadik személy tudomására nem
hozhatja, egyéb ajánlattevői rendelkezés hiányában köteles azt határozatlan ideig megőrizni. Az
ajánlatkérőt teljes kártérítési felelősség terheli a titoktartási kötelezettsége megszegéséből eredő, az
ajánlattevőt ért károk vonatkozásában.
Alkalmazandó jogszabályok
A jelen dokumentációban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a Kbt., a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Közös ajánlattétel
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
ajánlatukhoz kötelesek együttműködési megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett
kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket, valamint
megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését!
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az
ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását kizárólag a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi
meg!
A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék.
A közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő részére kézbesített dokumentumok
valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendőek. A megfelelő kézbesítés
érdekében az ajánlatban meg kell adni a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő
kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
Ajánlatkérő továbbá felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok
megtétele alkalmával különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok - amennyiben az
szükséges - valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek, továbbá fokozott figyelemmel járjanak
el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor is.
Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak értelmezésére,
pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége.
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet - a könnyebb feldolgozhatóság érdekében kérjük szerkeszthető formátumban is megküldeni a lebonyolító elektronikus levélcímére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a lebonyolító munkatársai nem
jogosultak a közbeszerzési eljárással összefüggésben szóban (pl. személyesen, vagy
telefonon) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módokon érkező megkeresésre a
lebonyolító a válaszadást megtagadja!
A Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6
nappal, írásban adja meg. Ajánlatkérő a kérésre adott kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát
valamennyi olyan gazdasági szereplő részére megküldi, amely az eljárás iránti érdeklődését az
ajánlatkérőnél jelezte.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással
egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt
meghosszabbítja.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő úgy adja meg, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlatkérő megküldi valamennyi gazdasági
szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. A kiegészítő
tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági
szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még
meg.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembe vételével elkészíteni
és benyújtani.
Az ajánlattétel költségei
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
Ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való
részvétellel összefüggésben felmerült költségeinek megtérítését - a Kbt. 177. § (2) bekezdésében
foglalt eset kivételével - ajánlatkérőtől semmilyen jogcímen nem követelheti. Az ajánlat
elkészítéséért díj nem számítható fel.
A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen lezárulásától függetlenül ajánlattevőnek a fentiekben hivatkozott esetkörön kívül - az ajánlatkérővel vagy a lebonyolítóval szemben
semmilyen jogcímen nincs joga a dokumentáció átvételével összefüggésben felmerült költségeire
vonatkozóan igényt támasztani.
Az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban
nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű
levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet.
Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek,
ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
is elfogadja. Amennyiben az ajánlatban felelős fordítások szerepelnek, az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a felelős fordítások eredeti dokumentumokkal való
egyezőségéről és az erre vonatkozóan vállat felelősségéről.
Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők számára részajánlattételi lehetőséget az
ajánlati felhívásban meghatározott részek vonatkozásában biztosít.
Az ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő
kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő
lejártától kötve van.
Az ajánlati kötöttség időtartama jelen közbeszerzési eljárásban annak kezdetétől számított 60 nap.
Ajánlatkérő minden - az ajánlati felhívásban meghatározott 60 napnál rövidebb ajánlati kötöttségi
időtartamot magában foglaló - ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.
A Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati
kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak
meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben
valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
A Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldésétől számított naptól a nyertes ajánlattevő
és - a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatok benyújtási határideje
A Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
Az ajánlatok benyújtása munkanapokon hétfőtől csütörtökig 900-1400 óra között, pénteken 900-1200
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 900-1000 óra között, az ajánlati felhívás A.

melléklet III. pontjában meghatározott helyszínen személyesen, továbbá postai vagy
futárszolgálati kézbesítés útján - tértivevényes küldemény formájában - lehetséges. A postai vagy
futárszolgálati kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati
küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő
köteles viselni!
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő megbízottja - a helyszínen kiállított átvételi
elismervény formájában - írásban igazolja vissza. Az ajánlatok személyesen történő benyújtása
esetén az ajánlatot benyújtó személy az említett átvételi elismervényt köteles aláírásával ellátni.
Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok felbontásának megkezdéséig sor kerül.
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, amely a helyszínen kiállított
átvételi elismervényen, illetve a postai tértivevényen szereplő időpont.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatoknak
legkésőbb 2018. március 30. napján 1000 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok,
5000 Szolnok, Verseghy út 6-8., I. emelet főigazgatói titkárság
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és
határidőben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig, az általa megjelölt helyre
benyújtott ajánlatokat tudja értékelni.
Az ajánlatok benyújtása alkalmával ajánlattevők az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is
vegyék figyelembe.
Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően benyújtott valamennyi ajánlatot - a Kbt. 73.
§ (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében - érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek.
Az ajánlatok felbontása
A Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg.
Az ajánlatok benyújtásának helyszínén ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és az ajánlatokat
tartalmazó iratok felbontásának kezdő időpontját az MR1-Kossuth Rádió pontos idejéhez
szinkronizált, a 180-as hívószámon elérhető „Pontos idő szolgáltatás” által közölt pontos
időjelzés alapján állapítja meg.
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlattevők az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának időpontjáról külön értesítést nem
kapnak. A jelenlévők részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő - a benyújtott ajánlatok eredeti példányainak
felolvasólapjairól - ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat
a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésére álló
fedezet összegét.
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell
felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldeni.
Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdésének a)-f), illetőleg a Kbt. 73. § (2)
bekezdésére való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról
ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint dönt.
A Kbt. 73. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide
nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt
az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
A Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat érvénytelen továbbá, ha
aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik,
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően
a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatok értékelési szempontjai minden rész esetében:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az ajánlati
felhívás II.2.5) pontjában ismertetett értékelési szempont (a legjobb ár-érték arány) szerint
értékeli.
Az adható pontszám felső határa 10 pont, alsó határa 0 pont.
Az ajánlatkérő minden értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlatra a maximális 10
pontot adja, a többi ajánlatra adott pontszámot az adott részszempont esetében alkalmazott
számítási módszerrel határozza meg.
Azon részszempontok esetében, ahol előny a kisebb megajánlott érték: fordított arányosítás, a
legalacsonyabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális 10 pontot, a többi arányosan
kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont: 10
Pmin a minimálisan adható pont: 0
Azon részszempontok esetében, ahol előny a nagyobb megajánlott érték: egyenes arányosítás, a
legmagasabb értéket ajánló ajánlattevő kapja a maximális 10 pontot, a többi arányosan
kevesebbet. Az értékeléshez használt képlet:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
Avizsgált a vizsgált paraméter
Alegjobb a legkedvezőbb paraméter
Pmax a maximálisan adható pont: 10
Pmin a minimálisan adható pont: 0
Azon részszempontok esetében, ahol előny egy adott tulajdonság megléte: abszolút pontkiosztás,
a tulajdonság megléte esetén az ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, ellenkező esetben 0
pontot kap.
Az ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentebb
meghatározott ponthatárok között értékeli a fentebb meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Minden rész esetében
• az 1. részszempontra vonatkozó ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben,
Ft/év mértékegységben;
• azon részszempontok esetében, ahol az ajánlati érték darabszámmal adható meg, az
ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, db mértékegységben, egész számmal kifejezve;
• azon részszempontok esetében, ahol az ajánlati érték egy adott tulajdonság megléte vagy
meg nem léte, az ajánlatot a felolvasólapon kell feltüntetni, az „igen” vagy a „nem” válasz
megadásával.
Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a
nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző

jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az előbbi módszerrel nem határozható
meg.
Az eljárás eredménye
A Kbt. 75. §-ában foglaltak értelmében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő
részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az
ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette.
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja
az eljárást, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
A Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja
az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának
szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a
jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az
eljárás jogszerűsége helyreállítható;
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba
épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési
eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről és a döntés közzététele
A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az
ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának,
illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő
kizárásáról. valamint ezek részletes indokáról. az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

Ajánlattevő az ajánlatot - a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - írásban és
zárt csomagolásban, papír alapon, 1 eredeti példányban (nagyobb terjedelem esetén több,
egymástól jól elkülönített és számozott kötetben), valamint a papír alapú, eredeti példánnyal
mindenben megegyező, 1 elektronikus másolati példányban, digitális (CD vagy DVD)
adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf formátumban) is
köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlat terjedelme nem teszi lehetővé 1 db *.pdf fájl
előállítását, ajánlattevő többet is készíthet.
A papír alapú formátumban benyújtott és a digitális adathordozón rendelkezésre bocsátott adatok
közötti eltérés esetén, vagy amennyiben a benyújtott digitális adathordozó tartalma nem
olvasható, ajánlatkérő a papír alapú formátumban rendelkezésre bocsátott adatokat tekinti
irányadónak. Az ajánlat digitalizálását (szkennelését) olyan minőségben kell elvégezni, hogy az
abban foglalt dokumentumok adattartalma minden kétséget kizáróan megállapítható legyen!
Az ajánlat borítólapján az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie továbbá az ajánlatkérő nevét, a
közbeszerzési eljárás tárgyát, az eljárás azonosító számait, valamint az „AJÁNLAT” feliratot.
A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell
csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak,
sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az
ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat
bármely példányának tartalma megismerhető.
Az ajánlat csomagolásán minimálisan az alábbiakban részletezett információkat szükséges
feltüntetni:
az ajánlattevő neve
SG-921 implantátumok beszerzése
Az ajánlattételi határidő (2018. március 30. napján 10:00 óra) előtt felbontani TILOS!
Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményei a következőek:
a) az ajánlat papír alapon benyújtott, eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan! össze kell
fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen
b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
borítólapot és hátlapot (ha van) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 67-70. § alkalmazása
esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges.
c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
d) az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, beszúrások, törlések vagy átírások, kivéve az
ajánlattevő által esetlegesen vétett hibák kiigazítását. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az
ajánlat benyújtása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró vagy az arra
meghatalmazott személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni, a
módosítás dátumának feltüntetésével

III. AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, valamint a jelen
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembe
vételével kell eljárnia, és az ajánlatkérő által a dokumentáció III. fejezetében előírt okiratok,
igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok (a továbbiakban együttesen: dokumentumok)
egyidejű csatolásával kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Amennyiben jelen dokumentáció bármely esetben iratminta alkalmazására utal, ajánlattevő a
dokumentáció IV. fejezetében található vonatkozó iratmintát is felhasználhatja, amelyet
értelemszerűen kitöltve szükséges az ajánlathoz csatolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
rendelkezésre bocsátott iratminták kizárólag tájékoztató jellegűek, azok használata ajánlott, de
nem kötelező. Ajánlattevők a rendelkezésre bocsátott iratminták helyett más formátumú
nyilatkozatokat is alkalmazhatnak azzal, hogy az eltérő formátumban készített nyilatkozatoknak
az iratminta adattartalmát teljes körűen tartalmaznia kell.
Ajánlattevőnek az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell - lehetőség szerint az itt
meghatározott sorrendben - ajánlatában szerepeltetnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Borítólap (iratminta szerint)
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (iratminta szerint)
Részletes árajánlat (iratminta szerint)
A megajánlott termékek részletezése (iratminta szerint)
Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén, iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában (iratminta szerint, eredetiben aláírva)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában (iratminta szerint)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (iratminta szerint)
Nyilatkozat az alkalmasság igazolásába részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában fennálló
kizáró okokról (iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (iratminta szerint)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
(adott esetben)
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (iratminta szerint)
Cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú
megfelelőségéről szóló) igazolás (adott esetben)
Meghatalmazás (adott esetben, iratminta szerint)
Nyilatkozat üzleti titok vonatkozásában (iratminta szerint)
Indokolás üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján (adott esetben)
Titoktartási nyilatkozat (iratminta szerint)
Nyilatkozat a fordításokról (adott esetben, iratminta szerint)
Szakmai ajánlat
Az ajánlat digitális (CD vagy DVD) adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem
szerkeszthető, *.pdf formátumban) benyújtott példánya

A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok
1.
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok
vonatkozásában (iratminta szerint)
2. Az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) szerinti együttes adóigazolás (amennyiben ajánlattevő a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel)
3. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontjában meghatározott kizáró ok
vonatkozásában (iratminta szerint)
4. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja kc) alpontjában meghatározott kizáró ok
vonatkozásában (iratminta szerint)
7. A teljesített szállítások - a Rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti – nyilatkozattal
vagy igazolással történő alátámasztása (iratminta szerint)
8. Az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges, bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, az ajánlattételi határidő
lejártakor érvényes EK megfelelőség értékelési vagy azzal egyenértékű tanúsítvány vagy gyártói
megfelelőségi nyilatkozat

IV. IRATMINTÁK

AJÁNLAT
Az ajánlatkérő neve:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
A közbeszerzési eljárás azonosító
számai:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő székhelye:
Az ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Az ajánlattevő adószáma:
Az ajánlattevő telefonszáma:
Az ajánlattevő telefax száma:
Az
ajánlattevő
elektronikus
levélcíme (e-mail):
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy telefonszáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy elektronikus levélcíme (email):

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
implantátumok beszerzése
SG-921
……………………………..

FELOLVASÓLAP
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Az ajánlattevő adatai1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefax száma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsolattartó személy neve:

1. rész: Bicondyláris totál térdprotézis rendszer szállítása konszignációs raktár
működtetésével
1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft/év, előny a kisebb)

………………. Ft/év

2. A fémtálca rendelkezésre áll titán ötvözetben ill. allpoly változatban is (igen / nem, előny a
megléte)
…………….
2. rész: Cementes totál csípőprotézis Müller típusú szállítása konszignációs raktár
működtetésével
1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft/év, előny a kisebb)

………………. Ft/év

2. A megajánlott csípőprotézis kompatibilis a 3. részben megajánlott csípőprotézissel (igen / nem,
előny a megléte)
…………….
3. A megajánlott csípőprotézis rendelkezik revíziós komponensekkel és azonos műszerkészlettel
beültethető mind a primér, mind a revíziós protézis (igen / nem, előny a megléte) …………….
4. Femorális szárak méretválasztéka (db, előny a nagyobb)
5. Minimal invazív műszerkészlet megléte (igen / nem, előny a megléte)
6. Polyetilén cementes vápa méretválasztéka (db, előny a nagyobb)

……………. db
…………….
……………. db

7. Rendelkezésre áll kobalt-króm anyagösszetételű cementes szár (igen / nem, előny a megléte)
……………….

1

Közös ajánlattétel esetén kérjük minden közös ajánlattevő nevét és székhelyét megadni.

8. A rendszer kiegészíthető kerámia fejekkel (igen / nem, előny a megléte)

…………….

3. rész: Cementnélküli csípőprotézis szállítása konszignációs raktár működtetésével
1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft/év, előny a kisebb)

………………. Ft/év

2. A megajánlott csípőprotézis kompatibilis a 2. részben megajánlott csípőprotézissel (igen / nem,
előny a megléte)
…………….
3. A megajánlott csípőprotézis rendelkezik revíziós komponensekkel és azonos műszerkészlettel
beültethető mind a primér, mind a revíziós protézis (igen / nem, előny a megléte) …………….
4. Femorális szárak méretválasztéka (db, előny a nagyobb)

……………. db

5. Minimal invazív műszerkészlet megléte (igen / nem, előny a megléte)

…………….

6. A „Press fit” fémvápa méretválasztéka (db, előny a nagyobb)

……………. db

7. A fej kerámia változatban is rendelkezésre áll (igen / nem, előny a megléte)

…………….

4. rész: Anatómiai cementnélküli csípőprotézis szállítása konszignációs raktár
működtetésével
1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft/év, előny a kisebb)

………………. Ft/év

2. Az anatómiai szár kónusza kompatibilis a V40-es kónuszú szárral és protézisfejjel (igen / nem,
előny a megléte)
…………….
3. A protézis az ajánlattevő által igény esetén biztosított navigációs készülékkel beültethető (igen /
nem, előny a megléte)
…………….
4. 30 mm átmérőjű protézisfej megléte (igen / nem, előny a megléte)

…………….

5. Kerámia fej is rendelkezésre áll (igen / nem, előny a megléte)

…………….

5. rész: Unicondyláris
működtetésével

Térdprotézis

rendszer

szállítása

1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft/év, előny a kisebb)

konszignációs

raktár

………………. Ft/év

2. Homorú és egyenes tíbiális komponensek megléte (igen / nem, előny a megléte) …………….
3. A femorális komponensek esetében a rögzítő lábrészek távolsága a következő: a 48 és 52 mmes protézishosszúságú méreteknél: 22 mm, az 56 és 60 mm-es méreteknél: 26 mm (igen / nem,
előny a megléte)
…………….
Kelt: ……………….., 2018. …………………….

………..………..……………….
cégszerű aláírás

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
1. rész: Bicondyláris totál térdprotézis rendszer
mennyiség
(db/év)
nettó
ÁFA (…%)
130 db/év
bruttó

egységár
(Ft/db)
……….. Ft/db
……….. Ft/db
……….. Ft/db

összár
(Ft/év)
……….. Ft/év
……….. Ft/év
……….. Ft/év

2. rész: Cementes totál csípőprotézis Müller típusú
mennyiség
egységár
(db/év)
(Ft/db)
nettó
……….. Ft/db
ÁFA (…%)
50 db/év
……….. Ft/db
bruttó
……….. Ft/db

összár
(Ft/év)
……….. Ft/év
……….. Ft/év
……….. Ft/év

3. rész: Cementnélküli csípőprotézis
mennyiség
(db/év)
nettó
ÁFA (…%)
170 db/év
bruttó

egységár
(Ft/db)
……….. Ft/db
……….. Ft/db
……….. Ft/db

összár
(Ft/év)
……….. Ft/év
……….. Ft/év
……….. Ft/év

4. rész: Anatómiai cementnélküli csípőprotézis
mennyiség
(db/év)
nettó
ÁFA (…%)
50 db/év
bruttó

egységár
(Ft/db)
……….. Ft/db
……….. Ft/db
……….. Ft/db

összár
(Ft/év)
……….. Ft/év
……….. Ft/év
……….. Ft/év

5. rész: Unicondyláris Térdprotézis rendszer
mennyiség
(db/év)
nettó
ÁFA (…%)
40 db/év
bruttó

egységár
(Ft/db)
……….. Ft/db
……….. Ft/db
……….. Ft/db

összár
(Ft/év)
……….. Ft/év
……….. Ft/év
……….. Ft/év

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

A MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK ÖSSZEFOGLALÁSA
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy az egyes részek vonatkozásában az alábbiakban meghatározott terméket ajánlom meg:
1. rész: Bicondyláris totál térdprotézis rendszer
a termék megnevezése:
a termék gyártója:
a termék osztályba sorolása a 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerint:
2. rész: Cementes totál csípőprotézis Müller típusú
a termék megnevezése:
a termék gyártója:
a termék osztályba sorolása a 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerint:
3. rész: Cementnélküli csípőprotézis
a termék megnevezése:
a termék gyártója:
a termék osztályba sorolása a 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerint:
4. rész: Anatómiai cementnélküli csípőprotézis
a termék megnevezése:
a termék gyártója:
a termék osztályba sorolása a 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerint:
5. rész: Unicondyláris Térdprotézis rendszer
a termék megnevezése:
a termék gyártója:
a termék osztályba sorolása a 4/2009. (III. 17.)
EüM rendelet szerint:
Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírottak,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) közös
ajánlattevő és …………………………, mint a(z) ………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) közös
ajánlattevő2 (a továbbiakban együtt: közös ajánlattevők) képviselői
nyilatkozunk,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban a fentiekben hivatkozott gazdasági szereplők - a Kbt. 35. § (1)
bekezdésében foglaltak értelmében - közösen tesznek ajánlatot.
A Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozunk továbbá, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében az alábbiakban megjelölt közös ajánlattevő
(a továbbiakban: képviselő) jogosult eljárni:
A képviselő neve: …………………………
A képviselő székhelye: …………………………
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és beosztása: …………………………
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgyának megvalósításával összefüggő szerződéses
kötelezettségeink teljesítése során, mint közös ajánlattevőket együttes kötelezettség és
egyetemleges felelősség terhel, amelyet a jelen együttműködési megállapodás cégszerű aláírásával
is megerősítünk.
Kelt: ……………….., 2018. …………………….

………..………..……………….
közös ajánlattevő cégszerű aláírása

2

A közös ajánlattevők számának megfelelően bővíthető!

………..………..……………….
közös ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
………RÉSZ vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy miután az ajánlati felhívás feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk,
az ajánlati felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint
ajánlatot teszünk az ajánlat részét képező felolvasólapon rögzített áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk a szerződés - az ajánlatunkban, valamint
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban
meghatározott feltételeknek megfelelően történő - megkötésére és teljesítésére.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - a
jelen ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért megkötjük és maradéktalanul teljesítjük.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

3

3

Eredetiben aláírva kell benyújtani.

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény értelmében
-

mikrovállalkozásnak minősül
kisvállalkozásnak minősül
középvállalkozásnak minősül
nem tartozik a törvény hatálya alá4

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

4

A megfelelő választ kérjük aláhúzni, vastagítani, vagy bármely más egyértelmű módon jelölni.

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
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 a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást5
használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai
Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény6 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [S……], dátum [2016/……/……], […] oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [……]
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
ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági
szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása7
Válasz:
Név:
[ ]
Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid
[ ]
ismertetése8:
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
[ ]
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)9:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

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.
6
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató,
vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
7
A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük
feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
8
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
9
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.
5

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:
Név:

Válasz:
[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ]
esetben:
[ ]
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek10:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy [] Igen [] Nem
középvállalkozás11?
Csak ha a közbeszerzés fenntartott12: A []
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás13 vagy védett munkahely-teremtési
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 [….]
10
11

Igen

[]

Nem

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
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.
12
13

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
az elismert 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.
a)
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:

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

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat,
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért
d)
minősítést14:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási
szempontra
kiterjed?
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,
e)

ha a vonatkozó hirdetmény vagy
közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:

[……]

[……]

[]

Igen

[]

Nem

[]

Igen

[]

Nem

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 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt [……][……][……][……]
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető
nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

14

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Részvétel formája:

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz [] Igen [] Nem
részt a közbeszerzési eljárásban?15
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 a:)
csoportban
betöltött
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:
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:
Válasz:
Teljes név;
[……];
valamint 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.):
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?

15

Válasz:
[]Igen []Nem

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

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
információkat is16.
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
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük,
félnek?
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.

16

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

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 részvétel17;

2.

Korrupció18;

3.

Csalás19;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény20;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása21;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái22

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,24 adja meg a
következő információkat:

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):
[……][……][……][……]23

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

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.
18
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.
19
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
20
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.
21
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.,
17

2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
22
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.
23
24

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.

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:

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns
kizárási okok ellenére igazolják
megbízhatóságát26 (öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket27:

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): [……][……][……][……]25
[] Igen [] Nem

[……]

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?
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának
módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
–
–
–

Ez a határozat jogerős
és kötelező?
Kérjük, adja meg az ítélet vagy
a határozat dátumát.
Ítélet
erről

esetén,

amennyiben
közvetlenül

Válasz:
[] Igen [] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

–

[] Igen
Nem

–

[……]

–

[……]

[] –

[] Igen [] Nem

–

[……]

–

[……]

c2) [ …]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
27
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
25
26

rendelkezik,
a
időtartam hossza:

kizárási c2) [ …]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget
vállalt?
Ha az adók vagy társadalombiztosítási
járulékok befizetésére vonatkozó
dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük,
adja meg a következő információkat:

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 28
[……][……][……]

C:

FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL,
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK29

VAGY

SZAKMAI

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,
Válasz:
összeférhetetlenség vagy szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint
[] Igen [] Nem
megszegte-e kötelezettségeit a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
környezetvédelmi, a szociális és a
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
30
munkajog terén ?
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek [] Igen [] Nem
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
van31,
vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? –

[……]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
30
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
31
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
28
29

Ha igen:
–

–

[……]

Kérjük, részletezze:

–

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt
mégis
képes
lesz
az
alkalmazandó nemzeti szabályokat és
üzletfolytonossági
intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
32
teljesítésére .
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan [……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos [] Igen [] Nem,
szakmai
kötelességszegést33?
[……]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket:
[……]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny [] Igen [] Nem
torzítását
célzó
megállapodást
más
gazdasági
szereplőkkel?
[…]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek [] Igen [] Nem
bármilyen
összeférhetetlenségről34
a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
[…]
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy [] Igen [] Nem
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:

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban
az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
33
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
34
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
32

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely [] Igen [] Nem
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, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
Ha igen, kérjük, részletezze:
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket: [……]
Megerősíti-e
a
gazdasági
szereplő a [] Igen [] Nem
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.
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 (a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)
pont ag) alpontja, illetve e), f), g), k), l), p)
és q) pontja szerinti) kizárási okok,
amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt
dokumentáció elektronikus formában
35

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Válasz:
[] Igen [] Nem
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]35

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Amennyiben a tisztán nemzeti (a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a) pont ag) alpontja, illetve e),
f), g), k), l), p) és q) pontja szerinti)
kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági
szereplő öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket
az intézkedéseket:

[] Igen [] Nem
[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
: 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  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont
Válasz:
teljesítése
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem
A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
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
Válasz:
végzésére
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti […]
tagállamának vonatkozó szakmai vagy
cégnyilvántartásába36:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
[] Igen [] Nem
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem
helye szerinti országban az adott szolgáltatást
nyújthassa?
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 .
36

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

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

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
Válasz:
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
(évek száma, átlagos árbevétel):
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves
[……],[……][…]pénznem
árbevétele a vonatkozó hirdetményben
vagy a közbeszerzési dokumentumokban
előírt számú évben a következő37 ():
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő
[……][……][……]
információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
területre vonatkozóan, a vonatkozó
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves
(évek száma, átlagos árbevétel):
árbevétele a területen és a vonatkozó
[……],[……][…]pénznem
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
38
következő :
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
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:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
(az előírt mutató azonosítása – x és y40 aránya -

37
38

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

közbeszerzési dokumentumokban
és az érték):
meghatározott pénzügyi mutatók39
[……], [……]41
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy
az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a
következő(k):
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
[……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának
[……],[……][…]pénznem
biztosítási összege a következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
elérhető, kérjük, adja meg a következő
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
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:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen [……][……][……]
meghatározott vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll,
kérjük, adja meg a következő információkat:
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
Válasz:
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési
közbeszerzési szerződések esetében:
42
dokumentumok határozzák meg): […]
A referencia-időszak folyamán a gazdasági
szereplő a meghatározott típusú munkákból Munkák: […...]
a következőket végezte:
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
Ha a legfontosabb munkák megfelelő
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
elvégzésére és eredményére vonatkozó
[……][……][……]
dokumentáció elektronikus formában
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő
információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
Pl. az eszközök és a források aránya.
Pl. az eszközök és a források aránya.
41
Kérjük, szükség szerint ismételje.
42
Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi
tapasztalatot.
40
39

szerződések esetében:
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A referencia-időszak folyamán a gazdasági
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 magánmegrendelőket44:
2) A gazdasági szereplő a következő
szakembereket vagy műszaki
szervezeteket45 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:
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 műszaki kapacitásaira, és amennyiben
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok46
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

hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok határozzák meg): […]
Leírás
összegek dátumok megrendelők

[……]
[……]

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a) [……]

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi
tapasztalatot.
44
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
45
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.
46
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.
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követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves
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 47kíván
esetleg harmadik féllel szerződést kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell
hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
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
szerződés esetében:
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

b) [……]
[……]
Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év, vezetői létszám:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]

[] Igen [] Nem

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

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

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

[……][……][……]

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
Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
[] Igen [] Nem
független 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 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a minőségbiztosítási rendszert illetően:
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
[……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
[] Igen [] Nem
független 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 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a környezetvédelmi vezetési rendszereket
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
vagy szabványokat illetően:
[……][……][……]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
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:
[] Igen [] Nem49
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy
egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse
fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági
szereplő rendelkezik-e a megkívánt
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
dokumentumokkal:
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
[……][……][……]50
valamelyike elektronikus formában
rendelkezésre áll48, kérjük, hogy mindegyikre
nézve adja meg a következő információkat:
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 iratokhoz51, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án52 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.
Kelt: ……………….., 2017. …………………….

………..………..……………….
cégszerű aláírás

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
50
Kérjük, szükség szerint ismételje.
51
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.
52
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.
48
49

NYILATKOZAT
az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában fennálló kizáró
okokról
….. RÉSZ vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlati felhívásban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső, az alkalmasság igazolásába részt nem vevő
alvállalkozót.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
….. RÉSZ vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,53
a) hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbiakban
szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva kívánunk megfelelni54:
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)/személy(ek)
megnevezése

székhelye/lakóhelye

meghatározott

Azon alkalmassági követelmény(ek),
amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen
szervezet(ek)/személy(ek)
erőforrására (is) támaszkodik (az
ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével)

b) hogy az előírt alkalmassági követelményeknek nem kívánunk más szervezet(ek)/személy(ek)
kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) részt kell kitöltenie és az ajánlathoz csatolnia, a nem kívánt szövegrész
törlendő!
54 Az a) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához használja fel.
53

NYILATKOZAT
az ajánlat benyújtásának időpontjában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában az Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési
eljárás55

-

nincsen folyamatban

-

folyamatban van.56

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

A nem kívánt szövegrész törlendő.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem
informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást!
55
56

MEGHATALMAZÁS
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) (a továbbiakban:
nyilatkozatot tevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás
vonatkozásában
meghatalmazom,
…………………………t (meghatalmazott neve) (lakcím: …………………….; személyi ig. sz.:
…………………….)
-

a közbeszerzési eljárásban történő képviseletemre, továbbá az ajánlat részét képező
valamennyi dokumentum nevemben történő aláírására
információk megadására, jognyilatkozatok megtételére és kötelezettségek vállalására
a közbeszerzési szerződés megkötésére57
……………………………….…
meghatalmazó
nyilatkozatot tevő cégszerű aláírása

……………………………..
meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1.
Név: …………………………………
Lakcím: ……………………………...
Személyi ig. sz.: ..…………………….
Aláírás: ………………………………
2.
Név: …………………………………
Lakcím: ……………………………...
Személyi ig. sz.: ..…………………….
Aláírás: ………………………………

Kelt: ……………….., 2018. …………………….

57

A jogosultságok köre értelemszerűen bővíthető/szűkíthető/pontosítható.

NYILATKOZAT
üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján58
….. RÉSZ vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom59,
a) hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek
nyilvánosságra hozatalát megtiltom, továbbá kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: .. oldaltól .. oldalig.60
indokolás: …………………………………………………………………..
b) hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései:
44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti
közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára
és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható
elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3)
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak,
megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
59
Ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) részt kell kitöltenie és az ajánlathoz csatolnia, a nem kívánt szövegrész
törlendő.
60 Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
58

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő/az
ajánlatban nevesített alvállalkozó/a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet61 (a
továbbiakban: nyilatkozatot tevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy minden kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen
közbeszerzési eljárással összefüggésben ajánlatkérő akár írásban, akár szóban rendelkezésre
bocsát, bizalmas információnak tekintendő, és mint ilyet, üzleti titokként kell kezelni, továbbá
tilos azt előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy
egyéb más célra felhasználni, mint a közbeszerzési ajánlat benyújtása vagy a közbeszerzési
szerződés teljesítése.
A jelen nyilatkozatból fakadó - titoktartásra vonatkozó - kötelezettség nem alkalmazandó azon
információkra
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá,
b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a
nyilatkozattevő számára,
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akinek, vagy amelynek
titoktartási kötelezettsége az ajánlatkérő felé nem áll fenn,
d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben meghatározott kötelezettségvállalás a nyilatkozat
aláírásának időpontjától határozatlan ideig érvényben marad.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

61

A nem kívánt szövegrész törlendő.

NYILATKOZAT
az ajánlatban benyújtott fordításokról
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy az ajánlatiban benyújtott fordítások tartalmukban, jelentésükben teljes mértékben
megegyeznek az eredeti dokumentumokkal, amely egyezőségért felelősséget vállalok.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

A Kbt. 69. § szerinti bírálat során benyújtandó dokumentumok iratmintái

NYILATKOZAT62
a kizáró okok vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy Ajánlattevő
• nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában meghatározott kizáró ok
hatálya alá63;;
• nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya
alá64;
• nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének f) pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya
alá65;
• nem tartozik a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott kizáró ok
hatálya alá.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni szükséges!
Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nyilatkozattevő gazdasági szereplő természetes személy.
64 Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet
tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
65 Abban az esetben kell erről nyilatkozni, ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek.
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NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontjában meghatározott kizáró ok
vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom66,
hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely67
-

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról68:
neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________69
vagy
-

nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint tényleges tulajdonos nincs.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

66

Kérjük vagy az 1. vagy a 2. pont kitöltését.

67

Megfelelő válasz aláhúzandó!

68

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pontja szerint tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
69
Szükség esetén bővíthető!

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja kc) alpontjában meghatározott kizáró ok
vonatkozásában
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy nincs olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.

vagy
B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy van olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:
cégnév:
székhely:
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt
kizáró feltételek nem állnak fenn.

Kelt: ……………….., 2018. …………………….
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

REFERENCIA-NYILATKOZAT
….. RÉSZ vonatkozásában
(abban az esetben nyújtható be, ha a szerződést kötő másik fél NEM a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében NEM olyan
szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek
minősül)
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a
továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom,
hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben az alábbi szállításokat teljesítettük:70
a szerződést kötő másik fél megnevezése:
a szerződést kötő másik fél székhelye:
a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy
abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen:
a teljesítés (közös ajánlattevőként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés) mértéke
a teljesítés ideje (egyszeri szállítás esetén
időpontja
év/hónap/nap
pontossággal,
időszak alatti szállítás esetén kezdete és vége
év/hónap/nap pontossággal)
a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e (igen / nem)
Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

70

Szükség esetén a táblázat többször is szerepeltethető.

REFERENCIA-IGAZOLÁS
….. RÉSZ vonatkozásában
(abban az esetben nyújtható be, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c)
és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,
amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül)
a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok ajánlatkérő, SG-921 számú, „implantátumok
beszerzése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárása vonatkozásában
Alulírott,
…………………………,
mint
a(z)
………………………………….
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) képviselője
nyilatkozom,
hogy az alábbiakban megnevezett gazdasági szereplő az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
évben az alábbi szállításokat teljesítette:71
a szerződést kötő másik fél megnevezése:
a szerződést kötő másik fél székhelye:
a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy
abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen:
a teljesítés (közös ajánlattevőként történt
teljesítés esetén a saját teljesítés) mértéke
a teljesítés ideje (egyszeri szállítás esetén
időpontja
év/hónap/nap
pontossággal,
időszak alatti szállítás esetén kezdete és vége
év/hónap/nap pontossággal)
a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e (igen / nem)
Kelt: ……………….., 2018. …………………….
………..………..……………….
cégszerű aláírás

71

Szükség esetén a táblázat többször is szerepeltethető.

V. SZERZŐDÉSTERVEZET
SG-921
Adásvételi Szerződés
Amely létrejött egyrészről a
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
székhelye: 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.
intézményi azonosítója: ……………………
adószáma: …………………………
bankszámlaszáma: …………………………..
képviseli: Dr. Rudner Ervin főigazgató főorvos
(továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z)
………………………………
székhelye: ………………………………
cégjegyzékszáma: ………………………….
adószáma: …………………………
bankszámlaszáma: …………………………..
képviseli: …………………………………..
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
(együttesen: Felek) között az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM
A Vevő (mint ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) második része szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le implantátumok
beszerzése tárgyában. Eladó (mint ajánlattevő) részt vett az eljárásban, és a benyújtott
ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Vevő (mint ajánlatkérő) döntése
szerint ezen eljárást a(z)
1. rész: Bicondyláris totál térdprotézis rendszer szállítása konszignációs raktár
működtetésével
2. rész: Cementes totál csípőprotézis Müller típusú szállítása konszignációs raktár
működtetésével
3. rész: Cementnélküli csípőprotézis szállítása konszignációs raktár működtetésével
4. rész: Anatómiai cementnélküli csípőprotézis szállítása konszignációs raktár
működtetésével
5. rész: Unicondyláris Térdprotézis rendszer szállítása konszignációs raktár
működtetésével
megnyerte. (A felesleges rész törlendő.)

A fentiek alapján az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve a
Felek az alábbi szerződést kötik:
1. Szerződés tárgya
1.1.

A szerződés tárgya a Vevő (mint ajánlatkérő) által közzétett ajánlati felhívásban
meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett implantátumok
– a továbbiakban: áruk – adásvétele, szállítása.

1.2.

Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelniük jelen szerződés 2. számú melléklete
szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek,
amelyek a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásban és dokumentációjában, valamint
Eladónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szerepelnek.

1.3.

Felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek mennyiségét …….72.-db-ban határozzák
meg azzal, hogy Vevő jogosult egy vagy több egyoldalú jognyilatkozatával további
legfeljebb a fenti mennyiség 20%-át elérő darabszámú további mennyiséget megrendelni
jelen szerződés szerint. Az egyoldalú jognyilatkozat az adásvételi jogviszonyt az opciós
mennyiségből a jognyilatkozatban rögzített mennyiség vonatkozásában önmagában
létrehozza, így Eladónak ezzel teljesítési kötelezettség keletkezik. Ezen jognyilatkozatot a
Vevő a szerződés hatálybalépését követő 12. hónapig teheti meg. Eladó kijelenti, hogy az
opciós mennyiség jogintézményével és jogkövetkezményeivel tisztában van és ajánlatát
ennek alapján tette meg. Eladó már jelen szerződés aláírásával véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond arról, hogy az opciós mennyiség egészben vagy részben
történő ki nem merítéséből eredően bármilyen igényt érvényesítsen a Vevővel szemben.

2. Szerződéses érték
2.1.
2.2.

A Vevő által az Áru ellenértékeként az Eladónak fizetendő árat az 1. sz. melléklet
tételesen tartalmazza. Az árak a szerződés időtartama alatt nem változnak. Az egységár az
esetleges opciós mennyiségre létrejövő kötelem vonatkozásában is irányadó.
A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód
3.1.

Vevő a szerződés ellenértékét a teljesítést, valamint az Eladó szerződésszerű teljesítésének
Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, az Eladó által kiállított számla alapján,
annak kézhezvételétől számított 60 napon belül az Eladónak a .................-..................................... számú számlájára történő átutalással fizeti meg (a Ptk. 6:130. § (1) és(3)
bekezdése alapján, figyelemmel az az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-a) a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdésének figyelembe vételével.

3.2.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja által átutalt
összeg az Eladó bankja által Eladó számláján jóváírásra kerül.

3.3.

Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem
teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:
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Az adott rész szerinti fix mennyiség kerül feltüntetésre.

–

késedelmi kötbér: amennyiben az Eladó a megrendelt termékeket olyan okból nem
szállítja le a szerződésben foglalt határidőre, amelyért felelős, akkor késedelmi kötbért
köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó
ellenértékének 1%-a/nap, minden megkezdett nap után, de legfeljebb a nettó érték
10%-a;

–

hibás teljesítési kötbér: amennyiben az Eladó által leszállított termék minőségében
vagy mennyiségében olyan okból nem felel meg a specifikációban meghatározott
követelményeknek, amelyért az Eladó felelős, akkor hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni, amelynek mértéke a hiba bejelentésétől a hiba kiküszöböléséig (hibás termék
kicseréléséig) a késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg;

–

meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés (rész)teljesítése olyan okból hiúsul meg,
amelyért az Eladó felelős, akkor az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni,
amelynek mértéke a meghiúsult (rész)teljesítésre eső nettó szerződéses ár 10%-a

3.4.

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

3.5.

Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat
számlázására jogosult.

4. Szállítási feltételek és határidők
4.1.

Az árukat közvetlenül a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok (5000 Szolnok,
Verseghy út 6-8.) címére kell leszállítani.

4.2.

Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért az Eladó külön díjazást nem igényelhet.

4.3.

A szállítási határidő: lásd a konszignációs raktár működtetésére vonatkozó feltételek
között.

4.4.

Eladó köteles az Áru feladását követően a szállítási okmányok eredeti példányainak 1-1
másolatát, valamint az eredeti áruszámlát Vevő részére megküldeni.

4.5.

Az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

4.6.

Az Eladónak az Áru teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell
választania, és kellő gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában.

4.7.

Az Eladó abban az esetben jogosult a teljesítését felfüggeszteni, ha a Vevő a vételár
kiegyenlítésével 60 napot meghaladó késedelembe esik és a fizetési felszólítás ellenére 15
napon belül sem teljesít.

4.8.

Konszignációs raktár működtetésére vonatkozó feltételek

4.8.1.

Az Eladó köteles jelen szerződés hatálya szerinti időtartam alatt konszignációs
raktárkészletet a Vevő rendelkezésére bocsátani.

4.8.2.

Az Eladó köteles jelen szerződés 3. számú mellékletében tételesen meghatározott
típusú és mennyiségű termékeket elkülönítetten elhelyezi a Vevő raktárában és teljes
körű felelősséget vállal érte

4.8.3.

A konszignációs raktárban elhelyezett Áru az Eladó tulajdonát képezi. Az Eladó
köteles a Vevő lejelentése alapján felhasznált Árut nyilvántartani, és a felhasználásra
került Árut a lejelentéstől számított 2 munkanapon belül pótolni.

4.8.4.

Az Eladó a Vevő lejelentése alapján jogosult a felhasznált Áru leszámlázására.

4.8.5.

Az Eladó a konszignációs raktárkészletet bármikor ellenőrizheti és leltározhatja. A
leltározás során az Eladó jegyzőkönyvet készít, amelyben a leltározás során
megállapított eltérések (hiány / többlet) rögzítésre kerülnek, amelyek rendezése 48
órán beül megtörténik.

4.8.6.

A konszignációs Áru átvételére jogosult és a készletért felelős személy: …………..

4.8.7.

A felhasznált termékekről a Vevő …………. gyakorisággal küld jelentést az Eladónak
a …………… telefax számra. A jelentésben a Vevő feltünteti a felhasznált termék
nevét, szállítói kódszámát, felhasználási idejét, a felhasznált mennyiséget (db).

4.8.8.

A Vevő felelős a konszignációs raktárban elhelyezett termékek állapotának
megőrzéséért.

4.8.9.

Az Eladó a felhasználásról szóló jelentést követően jogosult a számla kiállítására a 3.
pontban foglaltak szerint.

5. Csomagolás
5.1.

Eladó a leszállítandó termékeket köteles az előírásoknak megfelelően csomagolva
szállítani.

5.2.

A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:
– Tartalom
- Szállítási cím
- Szerződés száma
- Címzett

6. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása
6.1.

Az áru a fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Vevő, vagy a Vevő
által kijelölt személy feladata. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni az Eladót az
átvételre jogosult személyéről.

6.2.

A Vevő az Árut a fuvarozótól csomagolási egység és az azon feltüntetett darabszám
szerint veszi át. Az Áru az Eladótól történő átvételekor a Vevő kizárólag a csomagoláson
külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben
bejelenteni a kárigényt és erről az Eladót haladéktalanul értesíti. Ha a Vevő megítélése
szerint szükséges, a csomagolási egység bontásra – a csomagolási egység bontás helyének
és időpontjának a megjelölésével – rövid úton meghívja az Eladót, és a rendeltetési helyen
történő elhelyezést megelőzően az Eladó jelenlétében bontja fel a csomagolási egységet. A
csomagolási egység bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha az Eladó a csomagolási egység bontáson az értesítés
ellenére nem jelenik meg, a Vevő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett
jegyzőkönyvnek minősül.

6.3.

Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor. Ha a
minőségi átvétel során Vevő azt állapítja meg, hogy az áru nem felel meg a szerződésben
foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor Eladó
köteles az árut haladéktalanul és térítésmentesen kicserélni.

7.

Ellenőrzések és vizsgálatok

7.1.

A Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és
méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt
feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a
szerződés műszaki specifikációja képezi.

7.2.

Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a
szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak,
akkor a Vevő – a választása szerint – az Áru kicserélését, vagy az ár megfelelő
csökkentését követheti és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Eladó pedig köteles a
Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

7.3.

Az átadás-átvételről (megvizsgálás, kipróbálás) a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

8. Szavatosság, jótállás
8.1.

Eladó szavatolja, hogy:
8.1.1. az általa jelen szerződés keretében szállított áru új, használatban nem volt, és –
hacsak jelen szerződés másként nem rendelkezik – tartalmazza a legutóbbi összes
fejlesztéseket,
8.1.2. a szállított áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra,
8.1.3. a szállított áru a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában megjelölt
feltételek mellett Eladó ajánlatában megjelölt jótállási időtartam alatt megőrzi a
használhatóságot.

8.2.

Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni
kívánt bármilyen igényről.

8.3.

A szavatosság, illetve a jótállásnak Eladó által megjelölt időtartama alatt az Eladó a 6.3
pontban foglaltaknak megfelelő alkalmazásával köteles Vevő szavatossági, illetve jótállási
igényét kielégíteni.

8.4.

Ha Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget kötelezettségének, akkor a Vevő az
Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult – de nem köteles – minden ésszerű
intézkedést megtenni az áru kicserélése érdekében.

8.5.

A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási
idő lejárta után is érvényesíthetők.

9. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek
9.1.

Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő
részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és
üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

9.2.

Szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban
felmerülő adókat és illetékeket az Eladó viseli.

10. A Vevő elállási joga

Az Áru egészségügyi intézmény ellátására való tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a
Vevő az Eladó 1 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és az Eladótól a kára megtérítését követelni.
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
• az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel
• az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
Eladó megajánlásának nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek tekintendő.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti
ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.

11. Hatályba lépés
Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 12 hónapig érvényes.
Amennyiben a kórház tulajdonosi jogait gyakorló ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó
Központ) döntése vagy jogszabály rendelkezése alapján közös beszerzéshez történő
csatlakozást ír elő, ebben az esetben a szerződés MÁV Kórház és Rendelőintézet,
Szolnok, mint Vevő a közös beszerzéshez történő csatlakozásról az Eladónak címzett
tájékoztatás megküldésével, az abban foglaltak szerinti időben minden további feltételek
nélkül megszűnik. A Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat a
szerződés felmondásából.
A 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti záró tanúsítvány
hiányában a szerződés nem lép hatályba.
12. Egyéb feltételek
12.1.

Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

12.2.

A jelen szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt. 141. §-ában
foglalt előírásoknak megfelelően.

12.3.

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a címzett
általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve:
magyar.
•
•

Vevő címe:
Vevő telefonszáma, fax száma:
Értesítendő személy:
Eladó címe:
Eladó telefonszáma, fax száma:
Értesítendő személy:

12.4.

Jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott
ajánlata, továbbá a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja jelen szerződés
elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a szerződést alkotó dokumentumok között
ellentmondás mutatkozik, akkor – ebben a sorrendben – jelen szerződés, jelen szerződés
mellékletei, Eladó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat, illetve a
közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációja az irányadó.

12.5.

Jelen szerződés 4 (négy), szó szerint megegyező példányban készült, amelyből felek 2-2
példányt kapnak.

12.6.

A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem vagy
részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők
következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által
igazolt körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő,
előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem
kizárólag a háború, földrengés, tűzvész általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és
üzemanyag hiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major
helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12.7.

Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésére
figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül.

12.8.

Alvállalkozó igénybe vétele esetén Eladó a Kbt. 138. §-ban foglalt előírások figyelembe
vételével köteles eljárni. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

12.9.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

13. Választott bíróság, alkalmazandó jog
13.1.

Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján
kötelesek megkísérelni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kizárólagos
jelleggel kikötik a hatásköri szabályoktól függően a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság
kizárólagos illetékességét. Felek kijelentik, hogy nem vesznek igénybe vitájuk során
mediátori közreműködést, és vitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választott bíróság
elé.

13.2.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a
Polgári Törvénykönyv valamint a 2015. évi CXLIII. Törvény a közbeszerzésekről
vonatkozó szabályai az irányadók.

13.3.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

14.

Mellékletek

1. számú melléklet: ártáblázat
2. számú melléklet: felolvasólap
Szolnok, 201…. ..................... hó ........ nap
……………….…………
Vevő
Dr. Rudner Ervin
főigazgató főorvos

……………….…………
Eladó
…………….
………………..

1. sz. melléklet
A …………………………………………………………… és
………………………..
között létrejött szerződés melléklete
A megkötendő szerződésben erre a helyre be kell illeszteni az ajánlat részeként benyújtott és
kitöltött ártáblázat megfelelő részeit.

Szolnok, 2017. ..............................

VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Általános alapvető elvárások-minden ajánlati rész esetében
1. Minőséggel kapcsolatos elvárások:
- minden protézis steril csomagolásban kerüljön forgalomba
- rendelkezzenek CE minősítéssel
- a protézis komponensek Gamma sugárban legyenek sterilizálva
- sterilitásuk legalább 5 évre terjedjen ki
- minden termék rendelkezzen CE tanúsítvánnyal
- minden termék rendelkezzen magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges
engedélyekkel
2. Beültető készletekkel szembeni elvárások:
- kopásálló nagy méretpontosságú műszerkészlet
- a teljes beültető műszerkészlet kihelyezése
- műszerkészlet megfelelő, ha könnyű tisztítani és sterilizálni
- ugyanazon alap műszerkészlet alkalmas legyen egyéb kiegészítések felhasználásával
speciális beavatkozások esetében is (revízió, hybrid, CN csípőprotézisek, keresztszalag
helyettesítő és feláldozó, revíziós térd protézisek)
- többféle sterilizálási eljárással is kezelhető legyen
- az unicondiláris térdprotézis esetében: a műszerkészletnek minimálisan tartalmaznia
kell a következő műszereket:
kihúzó szár,
femúr beütő,
rezekáló sablon,
fogantyú,
kalapács,
jelölő,
próbafemúr,
fúró,
femúr kihúzó,
rögzítőszerek,
szegkihúzó,
tíbia rezekáló,
próbatíbia tartó,
tájoló pálca,
próbatíbia.
3. Szerviz háttérrel kapcsolatos elvárások (a szerződés időtartama alatt):
- a meghibásodott, sérült műszerek 24 órán belüli javítása vagy cseréje
- a műszerkészlet szervizelése értesítést követően 50 műtétenként
- beültetést segítő szakirodalom esetleg video kazetta vagy az első műtétek idején
személyes segítés a cég részéről
4. Konszignációs raktárral kapcsolatos elvárások (a szerződés időtartama alatt):
- a nyertes ajánlattevő a teljes választékot tartalmazó készenléti raktárt alakít ki az
intézmény területén
- biztosítja, hogy a lejelentést követően a beültetett implantátumot 24 órán belül
pótolja, a hiányos készletet feltölti
- a felhasználó a beszállító által kért időben, lehetőséget biztosít a készenléti raktár
ellenőrzésére
5. További követelmények:
- Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell a

műtétekhez a beültetéshez szükséges műszerkészletet.
Részletes szakmai specifikáció
1. rész: Bicondyláris Totál térdprotézis rendszer
A térdprotézis rendszer rendelkezzen primér és revíziós komponensekkel mind a hátsó
keresztszalag megtartásra, mind feláldozásra. A revízióhoz álljanak rendelkezésre femur és tibia
szárak (offset és egyenes változatban is) adapterek, ill. mind femorális (disztális és posterior),
mind tibiális oldalon csavarral rögzíthető augmentációk csonthiány pótlására. A rendszer legyen
alkalmas minimál invazív technikával történő beültetéshez.
A beültető instrumentárium legyen alkalmas minden változat beültetésére (kompact és modularis
rendszer, hátsó keresztszalag megtartó és feláldozó).
Megnevezés
Femorális
komponens

Moduláris
tibia tálca

Műanyag
betét

fém

tibiális

Patella

Műszaki, szakmai követelmények
A femoralis komponens készüljön anatómiai kivitelben /jobbos –
balos/ anyaga kobalt-króm összetételű legyen. Az implantátum
titániumból is álljon rendelkezésre.
A femoralis komponensek 7-7 méretben álljanak rendelkezésre. A
femur +- 1 méretben kombinálható legyen a tíbia tálcával.
A fémtálca anyaga legyen kobalt-króm összetételű, az ajánlatkérő az
értékelési szempontok körében előnyként értékeli, ha rendelkezésre
áll titán ötvözet és allpoly változat is. A fém tibia tálcákhoz
alkalmazható legyenek különböző vastagságú (8,10,12,15,18 és
20mm) polietilén insertek.
A tibia műanyag betét vastagsága legalább 6 méretet foglaljon
magába. Tibia műanyag betétje magas kopásállóságú polyetilén
legyen.
A patella komponens megrendelésére legalább 5 méretben.

2. rész: Cementes totál csípőprotézis Müller típusú
Fixloc
modular
cementes szár

Cementes
vápa

Müller

Moduláris
csípőfej

fém

Speciálisan kialakított a Müller filozófiájába illő dupla ék alakú magas
elsődleges stabilitást biztosító széles méretválasztékú szár
A szár proximális harmadában ne legyen kiemelkedés, sima felület
legyen. A száron ne legyen gallér kiképzés. Ellenálló magas kifáradási
határral bíró Ni tartalmú acél ötvözetből készüljön. Az ajánlatkérő az
értékelési szempontok körében előnyként értékeli, ha kobalt-króm
anyagösszetételű cementes szár is rendelkezésre áll. A szár 12/14
euro-conus nyakmérettel rendelkezzen. Álljon rendelkezésre
legalább 12 hossz-méret és offset szársorozat.
A vápa anyaga legyen speciális kopás állóságú nagy molekula tömegű
polietilén a felületén hosszanti és haránt irányú bordázattal a jobb
rögzülés érdekében Alkalmanként lehetőség legyen megemelt
aszimmetrikus vápafallal rendelkező vápa beszerzésére /offszetes
vápa/ is. Legyen lehetőség a vápához csavarral rögzíthető vápa
feltét alkalmazására a ficamodás kivédése érdekében, legyen alkalmas
antiluxációs elem fogadására A vápaméret minimum 40mm-től 2
mm-ként változva 60 mm-ig álljon rendelkezésre.
A fej legalább 5 féle nyakmérettel rendelkezzen, a fej furata a
szárral megegyező euro - conus mérettel készüljön 22, 26, 28 és 32

mm-es átmérővel. A fej illeszkedjen a cementes Müller és cement
nélküli fémváltozathoz is. Álljon rendelkezésre 5°-os és 10°-os offset
fejsorozat is. Az ajánlatkérő az értékelési szempontok körében
előnyként értékeli, ha a rendszer kiegészíthető kerámia fejekkel. A fej
nagy kopás állóságú ötvözetből készüljön, a termék steril
csomagolásban kerüljön forgalomba.
3. rész: Cementnélküli csípőprotézis
Moduláris „Press
fit” fémvápa

Moduláris
műanyag betét

Cement
szár

nélküli

Moduláris csípőfej

A vápa „Press fit” módon rögzüljön a csontállományba. Nagy kopás
állóságú titánium ötvözetből készüljön, a felszíne porózus és a
primér stabilitás érdekében rögzíthető legyen titán ötvözetű
csavarokkal is. Tegye lehetővé a minimál invazív technikával történő
beültetést.
Álljon
rendelkezésre
38mm-64mm
közötti
méretválaszték, 2 mm-es méretemelkedéssel.
Nagy kopás állóságú polyetilén anyagból készüljön, kiképzése
biztosítsa a luxatio elleni védelmet. Álljon rendelkezésre 10 és 20
fokos emelésű változat is. A vápabetét 22, 26, 28 és 32mm-es belső
átmérővel rendelkezzen. Álljon rendelkezésre Cross-link
polyetilénből készült változat is.
Rendelkezzen 12/14 Euro-kónuszmérettel. Magas kopás állóságú
titánium ötvözetből készüljön, hosszában rovátkált és porózus, ill.
titán porral bevont felszínű legyen. A szár kialakítása legyen gallér
nélküli taper alakú, disztális harmadábn keskenyített és álljon
rendelkezésre legalább 12 méret.
A vápának megfelelően nagy méretpontossággal rendelkezzen
legalább 5 nyakhosszúsággal: 22,26,28,32 és 36mm-es átmérővel és
12/14 Euro-kónuszmérettel. Ugyanaz a fej illeszkedjen a cementes
és cementnélküli szárakhoz, ill. a cementes Müller és cement nélküli
fémvápához is. A fej legyen fém. Az ajánlatkérő az értékelési
szempontok körében előnyként értékeli, ha a fej kerámia változatban
is rendelkezésre áll.

4. rész: Anatómiai cementnélküli csípőprotézis
A csípőprotézis anatómiai kialakítású legyen, amelynél a protézis szár kialakítása követi a femur
anatómiáját.
A protézis beültethető legyen minimal invazív műszerkészlettel is. Az ajánlatkérő az értékelési
szempontok körében előnyként értékeli, ha a protézis rendelkezik olyan minimál invazív
navigációs programmal, amely beszerzése esetén a csípőprotézis beültethető az ajánlattevő által
gyártott navigációs készülékkel.
Szár

Protézis Fej (fém,

A szár anyaga titán ötvözetű legyen. Az anatómiailag „hajlított”
jobb és baloldali szársorozat álljon rendelkezésre legalább 8
méretben. A diyspláziás esetekhez 44 mm-es külső átmérőnél kisebb
vápa is elérhető legyen 22-es fejjel.
A szár legalább egyharmad része csontbenövést segítő
„hydroxylapatite” bevonattal rendelkezzen. Az anatómiai szárak 16
méretben álljanak rendelkezésre (8 jobbos, 8 balos, anatómiailag
hajlított szár).
A fém protézisfej 22, 26, 28, és 32 mm-es átmérővel rendelkezik. Az

vagy kerámia)
Vápa

ajánlatkérő az értékelési szempontok körében előnyként értékeli, ha
kerámia fej is rendelkezésre áll. A fejek rendelkezésre álljanak
legalább 5 méretben.
Kiképzése alapján press-fit rögzítésű legyen.
0, 10 és 20 fokos emelésű polietilén is álljon rendelkezésre. A
megajánlott polietén vápa kopása CoCr fej használata esetén nem
haladhatja meg a 3 micron/év kopást, amit kérünk gyári leírással
(prospektussal) dokumentálni.
A fém vápa alapanyaga titán vagy titán ötvözet, külső bevonata
segítse a csontbenövést.
Csavar rögzítés is segítse a primer stabilitást.

5. rész: Unicondyláris térdprotézis rendszer
A térdprotézis tegye lehetővé a térd legalább 120°-os behajlíthatóságát. A rendszer tíbiális
komponense rendelkezzen homorú és egyenes izületi felszínű tíbiális komponensekkel legalább 6
méretnagyságban, 5-5 vastagságban. A femorális komponens biztosítsa a protézis rotációs
stabilitását és álljon rendelkezésre legalább 4 hosszúsági méretben.
A beültető instrumentárium minimálisan tartalmazza az „Általános alapvető elvárások” 2.
pontjában részletezett műszereket.
Megnevezés
Femúr komponens

Tíbiális
komponens

Műszaki, szakmai követelmények
A femúr implantátum komponens anyaga korrózióálló acélból
legyen, és legalább 4 méretnagyságban álljon rendelkezésre: 48, 52,
56 és 60 mm. A femorális rögzítő lábrész legalább 2
méretnagyságban álljon rendelkezésre: 22 és 26 mm.
A tíbia implantátum anyaga legyen műanyag, homorú és egyenes
izületi felszín kialakításával készüljön. Álljon rendelkezésre mindkét
változat legalább 6 méretnagyságban (40, 45, 50,55,60 és 65 mm) és
méretenként legalább öt-öt vastagságban (7, 9, 11 13 és 15 mm). A
tibiális komponens pozíciójának megítélését jelölőhuzal (ISO 58321) segítse elő.

