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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15700
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 10.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vámosné Áder Anna Mária Gazdasági Igazgató
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Telefon: +3696596501
E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu
Fax: +3696242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
http://www.lumniczerkorhaz.hu/index.php/home/kozbeszerzes-menu.html
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.lumniczerkorhaz.hu/index.php/home/kozbeszerzes-menu.html (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
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elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében laboratóriumi reagensek és a hozzájuk tartozó fogyó
anyagok beszerzése 1-6 részeknél laboratóriumi automaták bérlésével, 7-9 részeknél ajánlatkérő
saját tulajdonában lévő laboratóriumi automatákhoz reagensek és a hozzájuk tartozó fogyó
anyagok beszerzése, a 10. résznél manuális klinikai kémiai vizsgálatokhoz reagensek beszerzése
Hivatkozási szám: K.1-1/2017
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő részére laboratóriumi reagensek és a hozzájuk
tartozó fogyóanyagok beszerzése részben laboratóriumi automata bérlésével, részben saját
tulajdonban lévő automatákhoz, 24 hónap időtartamra
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
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Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálatok (automata kihelyezéssel)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 darab klinikai kémiai automata (álló, minimum 600 mérés/óra) és 1 darab minimum 48 férőhelyes
asztali centrifuga bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 498.895 méréshez,
továbbá a készülékek működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülék teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülék szükséges javítását, alkatrész biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Immunkémiai vizsgálatok (automata kihelyezéssel)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 darab immunkémiai automata (monotesztes reagens, STAT vizsgálat lehetőséggel) bérlete,
reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 21.174 méréshez, továbbá a készülék
működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülékek teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülékek szükséges javítását, alkatrész biztosításával
6

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Vizeletvizsgálatok (analizátor kihelyezéssel)
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 darab vizelet analizátor (minimum félautomata) bérlete, teszt és kalibrációs csíkok beszerzése
35.272 méréshez, továbbá a készülék működtetéséhez szükséges rendszeroldatok biztosítása.
A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe- helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülék teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülék szükséges javítását, alkatrész biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiás (HPLC) vizsgálatok (analizátor
kihelyezéssel)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 db HPLC HbA1c analizátor bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 10.088 méréshez.
A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe- helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülék teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülék szükséges javítását, alkatrész biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Vércsoport vizsgálatok (gélkártya centrifuga, inkubátor kihelyezéssel)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 darab gélkártya inkubátor és 1 darab gélkártya centrifuga bérlete, reagensek, gélkártya, higító
folyadék beszerzése 12.528 méréshez.
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A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe- helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülékek teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülékek szükséges javítását, alkatrész biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Haemostasis viszgálatok (automata kihelyezéssel)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
1 darab automata koagulométer bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 22.766
haemostasis vizsgálathoz, továbbá a készülék működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és
fogyóanyagok biztosítása.
A telepített készülékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek vállalnia kell a készülékek telepítését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül, annak üzembe- helyezését, a személyzet betanítását.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a szerződés időtartama alatt
- a készülék teljeskörű, díjmentes szervizelését
- a kétoldalú számítógépes kommunikációt
- a készülék szükséges javítását, alkatrész biztosításával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálatok (saját géppel)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
Az ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab Dimension Xpand Plus zárt rendszerű kémiai automata.
Reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 16.720 méréshez, továbbá a készülék
működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Haemetológiai vizsgálatok (saját készülékekkel)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
Az ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab SYSMEX K4500 és 1 darab SYSMEX XS-1000i haematológiai
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automata. Reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése 39.672 méréshez, valamint a készülékek
működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
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II.2.1)
Elnevezés: Ion vizsgálatok (saját készülékkel)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
Az ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab EasyLyte /Na,K,Cl,L/ analizátor. Kontrolok beszerzése
83.552 méréshez, valamint a készülék működtetéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok
biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
II.2.1)
Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálatok (manuális)
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., Laboratórium
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
2156 manuális kémiai vizsgálathoz teszt beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.6. pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a
hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot
igazoló gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha
ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 17. § (1)-(2)
bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A benyújtott nyilatkozatok nem lehetnek az eljárást megindító felhívás feladásnak időpontjánál
régebbi keltezésűek.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított az eljárást megindító
felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
szállításainak ismertetését ajánlati részenként. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell
az alkalmassági minimumkövetelményül meghatározott valamennyi adatot. Az adott
alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget több szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni.
Az alkalmassági követelmény minden rész vonatkozásában irányadó.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21 § (1) bekezdés i) pontja és a 24 § (3)
bekezdése alapján csatolnia kell a megajánlott automata és reagens, továbbá a vizsgálatok
elvégzéséhez szükséges rendszeroldatok, kontrolok és kalibrátorok esetén a megajánlott
termékek vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítványt, vagy azzal
egyenértékű elismert bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó
tanúsítvány vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozatot.
M/3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21 § (1) bekezdés i) pontja és a 24 § (3)
bekezdése alapján csatolnia kell valamennyi megajánlott automatára és reagensre
vonatkozóan az invitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III.13) ESzCsM
rendelet 6 § szerinti érvényes megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékait.
Ajánlattevőnek az M/1-M/3. pontokban írt igazolásokat, nyilatkozatokat, tanúsítványokat az
ajánlattal egyidejűleg kell benyújtania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
megpályázott részenként összesen a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett minimum a megpályázott rész vonatkozásában
meghatározott tárgyú és 2 évre vetített mennyiségű (vizsgálati szám/két év) laboratóriumi
reagensek szállítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amely(ek) adott esetben az
ingyenes készülékbiztosítást is tartalmazták a következők szerint:
1. rész: Klinikai kémiai vizsgálatok (automata kihelyezéssel): 1 darab klinikai kémiai automata
(álló, minimum 600 mérés/óra) és 1 darab minimum 48 férőhelyes asztali centrifuga bérlete,
továbbá reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése legalább 300.000 méréshez.
2. rész: Immunkémiai vizsgálatok (automata kihelyezéssel):1 darab immunkémiai automata
(monotesztes reagens, STAT vizsgálat lehetőséggel) bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok
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beszerzése legalább 13.000 méréshez.
3. rész: Vizeletvizsgálatok (analizátor kihelyezéssel): 1 darab vizelet analizátor (minimum
félautomata) bérlete, teszt és kalibrációs csíkok beszerzése legalább 21.000 méréshez .
4. rész: Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiás (HPLC) vizsgálatok (analizátor
kihelyezéssel): 1 db HPLC HbA1c analizátor bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok
beszerzése legalább 6.000 méréshez.
5. rész: Vércsoport vizsgálat (gélkártya centrifuga, inkubátor kihelyezéssel): 1 darab gélkártya
inkubátor és 1 darab gélkártya centrifuga bérlete, reagensek, gélkártya, higító folyadék
beszerzése legalább 7.500 méréshez.
6. rész: Haemostasis vizsgálatok (automata kihelyezéssel): 1 darab automata koagulométer
bérlete, reagensek, kalibrátorok, kontrolok beszerzése legalább 13.400 haemostasis
vizsgálathoz.
7. rész: Klinikai kémiai vizsgálatok (saját géppel): Ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab
Dimension Xpand Plus zárt rendszerű kémiai automata. Reagensek, kalibrátorok, kontrolok
beszerzése legalább 10.000 méréshez.
8. rész: Haematologia vizsgálatok (saját készülékekkel): Ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab
SYSMEX K4500 és 1 darab SYSMEX XS-1000i haematológiai automata. Reagensek, kalibrátorok,
kontrolok beszerzése legalább 24.000 méréshez.
9. rész: Ion vizsgálatok (saját készülékkel): Ajánlatkérő tulajdonát képezi 1 darab EasyLyte
/Na,K,Cl,L/ analizátor. Kontrolok beszerzése legalább 50.000 méréshez.
10. rész: Klinikai kémiai vizsgálatok (manuális): Teszt beszerzése legalább 1.300 manuális kémiai
vizsgálathoz.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik megajánlott automatára és reagensre,
továbbá a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges kontrolokra, kalibrátorokra és rendszeroldatokra
vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól
származó megfelelőségi nyilatkozattal.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezi valamennyi megajánlott automatára és
reagensre vonatkozó az invitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III.13)
ESzCsM rendelet 6 § szerinti érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Az ajánlat benyújtható egy vagy több
részre is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk 6: 186 § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel
olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetére ír elő, amelyért ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő 1-6. rész tekintetében - a teljes szerződés időtartamára szerviz és karbantartási szolgáltatást kér,
továbbá a kétoldalú kommunikáció biztosítását.
A kötbér alapja a készülék/készülékek bérleténél (1-6. részek vonatkozásában) a 24 hónapra
megajánlott nettó bérleti díj. Ha a megajánlott készüléket ajánlattevő nem szállítja le, illetve a
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helyszínen nem helyezi üzembe, késedelmi kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a 24 hónapra
megállapított nettó bérleti díj 1%-a/késedelmes nap, max. a nettó szerződéses érték 10 %-a, ezt
követően ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől
egyoldalú nyilatkozattal elállni, amely magában foglalja a termék/termékek szállítására vonatkozó
szerződés azonnali hatállyal történő felmondását, ill. a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal való
elállást is.
Az 1-6. részek vonatkozásában a készülék/készülékek meghibásodása esetén ajánlatkérő kijavítást,
ill. kicserélést kér.
Amennyiben ajánlattevő a készüléket/készülékeket 15 napon belül nem javítja, illetve cseréli ki, úgy
ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetve a szerződéstől egyoldalú
nyilatkozattal elállhat, amely magában foglalja a termék/termékek szállítására vonatkozó
szerződés azonnali hatállyal történő felmondását, ill. a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal való
elállást is.
A késedelmi kötbér alapja a termék/termékek vonatkozásában a nem teljesített, késedelmesen
teljesített termék/termékek nettó ellenértékének 1 %-a/késedelmes nap, max. a szerződés nettó
ellenértékének 10 %-a, ezt követően ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, illetve a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés szerinti nettó ellenérték 20 %-a. Ezt követően ajánlatkérő jogosult
a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.
Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6: 155 §-a szerint meghatározott mértékű kamat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A szerződés és kifizetés pénzneme magyar forint. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetésre
vonatkozó főbb jogszabályok Kbt., 1997. évi LXXXIII. tv, 2013. évi V. tv., Art.
Konkrét fizetési feltételek: Az ellenszolgáltatást - az automaták bérleti díját, valamint a
fogyóanyagok és reagensek ellenértékét Ajánlatkérő havonta utólag a teljesítésigazolásnak
megfelelően benyújtott számlák alapján a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek és Ptk. 6: 130. §
(1)-(2) bekezdéseinek megfelelően banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől
számított 60 napon belül a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A § a) pontja alapján. Ajánlatkérő késedelmes fizetés esetén a Ptk 6: 155 §-ában
meghatározott mértékű és a késedelem időpontjához igazodó késedelmi kamatot fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé sem az önálló
ajánlattevőknek, sem a közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/09/19
(éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: I.1. alatti cím, Titkárság
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(3)-(6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nem
kötött önálló eljárási szabályok kialakításával folytatja le a nyílt eljárást a Kbt. 117. § (2)
bekezdésének alkalmazásával. Az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a 73.§ (2) bekezdés rendelkezéseit, valamint a 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
- Amennyiben nem hirdetménnyel közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan
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elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránti érdeklődésüket
ajánlatkérőnél jelezték. A I.3) szerinti weboldalon is közzétételre kerül a tájékoztatás és a
kapcsolódó dokumentumok.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül is meghosszabbíthatja, ha
a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta
előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket ajánlatkérőnél
jelezték. Továbbá az I.3. szerinti weboldalon is közzétételre kerül a tájékoztatás és a kapcsolódó
dokumentum.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, ajánlati részenként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik. Az ajánlatban be kell nyújtani a kizáró okok és az alkalmasság
igazolására vonatkozó, valamint a felhívásban és a dokumentációban megnevezett valamennyi
szükséges dokumentumot, mely dokumentumokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a
szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában
korábban nem szereplőt von be az eljárásba és a gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást a Kbt. 71. § (6)
bekezdésére figyelemmel.
2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk:
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a
http://www.lumniczerkorhaz.hu/index.php/home/kozbeszerzes-menu.html címen, elektronikus
úton hozzáférhetővé teszi a jelen eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától. A
dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési
dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatók.
Ajánlatkérő részére a felhívás I.I) pontjában szereplő elérhetőségre történő haladéktalan
visszaküldéssel igazolni kell, továbbá az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolni kell a
kitöltött regisztrációs lap 1 példányát. Az eljárásban való részvétel feltétele a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentum letöltésének visszaigazolása. A regisztrációs lap
haladéktalan visszaküldése esetén biztosított, hogy az esetleges kiegészítő tájékoztatást a
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot letöltő gazdasági szereplőnek ajánlatkérő
elektronikusan vagy faxon megküldhesse. Ha gazdasági szereplő ezt nem teszi meg, úgy neki
kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatás kérésre/-ekre adott
válaszokról.
3) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 papír alapú példányban kell benyújtani, amelyhez az
ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti ajánlatát teljes terjedelmében
írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban
elhelyezve.
Kérjük ajánlatevőket, hogy az excel táblázatnak megfelelő ártáblázatot excel formátumban,
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valamint a felolvasólapot word formátumban is a CD-re/DVD-re felmásolni szíveskedjenek.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa
benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
4) Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés
van, úgy az ajánlat a papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti
irányadónak.
5) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő
lejártáig. A csomagoláson „Ajánlatkérő részére laboratóriumi reagensek és a hozzájuk tartozó
fogyóanyagok beszerzése részben automata bérlésével részben saját tulajdonban lévő
automatákhoz 24 hónap időtartamra.
6) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) - (4) bekezdésében
foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell
jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó.
9) Az ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a.) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját; az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni,
ajánlatkérő a cégszerű aláírást tartalmi követelménynek minősíti;
b.) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
c.) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében változásbejegyzési eljárás van folyamatban,
valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (úgynevezett e-tértivevény és az
informatikai vizsgálat eredménye elnevezésű dokumentumot). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, ajánlattevő köteles erre vonatkozó nyilatkozatát csatolni.
10) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására
az ajánlatkérő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitását, ha az adott szervezet részt
vesz a szerződés teljesítésében. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke a kötelezettségvállalásnak megfelelően történik-e.
11) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
12) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet.
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13) Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős
fordítását be kell nyújtani. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében ajánlattevő nevében jogosult személy nyilatkozik, hogy a fordítás mindenben
megfelel az eredeti szövegnek. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.
14) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
15) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők
joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő
úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
16) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási
módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlat személyesen
munkanapokon - 9-14 óra között lehet leadni jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címre.
Az ajánlatok átvételéről ajánlatkérő átvételi igazolást ad.
17) Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja
meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanap.
18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti
titokká (ideértve a védett ismeretet is) nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak
megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban,
hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempontját alkalmazza, Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján, hogy az
ajánlatkérő igényeinek az ajánlati dokumentumban meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja. A beszerzés olyan konkrétan meghatározott műszaki paraméterekkel
rendelkező eszközökre irányul, amelyhez képest esetleges minőségi többlet nem jár ajánlatkérő
számára előnnyel.
20) Az eljárást megindító felhívás IV.2.5) pontjában foglalt információ alatt ajánlatkérő 60 napos
ajánlati kötöttséget ért az ajánlat benyújtásától számítva. Jelent eljárást ajánlatkérő a
közbeszerzések központi Ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.)
Korm.rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
21) Ajánlatkérő csak átlátható szervezettel köthet szerződést. Ezért ajánlattevőnek ajánlatában
be kell nyújtania a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § alapján nyilatkozatát arról, hogy átlátható
szervezetnek minősül.
22) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók
megállapodását, amely részletesen rendelkezik az egyetemleges felelősség, a feladatmegosztás
és a képviselet kérdéséről.
23) A Kbt. 69. § (11) bekezdésére tekintettel ajánlattevőnek az ajánlatában nem kell igazolnia
olyan tényt, adatot, melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő a magyar nyelven rendelkezésre álló
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Amennyiben a Kbt. 69. § (11)
26

bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy
ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlatában meg kell
jelölnie az érintett nyilvántartást.
24) Ajánlattevő csatolja az 1-6 részeknél a megajánlott automata magyar nyelvű fényképes
prospektusát/magyar nyelvű fényképes termékleírását valamint magyar nyelvű működési
leírást, használati útmutatóját.
25) Ajánlatkérő 2017. szeptember hó 6. napján 11:30 órakor biztosítja gazdasági szerepelők
részére a helyszín megtekintését. Találkozási hely a VI.2.6 alatti cím.
26) Ajánlattevőnek ajánlati részeként pénzügyi ajánlatot kell becsatolni a felhívást kiegészítő
dokumentumban írtak szerint.
27) A szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos szociális, környezetvédelmi, az innovációt
ösztönző feltételek nem kerülnek meghatározásra a Kbt. 132 §-a szerint.
28) Különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás napján érvényes, a Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell érteni. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
29) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő
csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, - vagy a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített ajánlattevővel,
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
30) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében írtakra tekintettel rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) e)
pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
31) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos,
regionális - közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, melyre figyelemmel ajánlatkérő a
szerződést a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bontó feltétellel vállalja.
32) Felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII
törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
33) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell valamennyi megajánlott automatára és reagensre,
továbbá a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges kontrolokra, kalibrátorokra és rendszeroldatokra
vonatkozó, az invitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III.13.) ESzCsM
rendelet 6. §-a szerinti forgalmazási jogosultságot igazoló, az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott érvényes
forgalomba hozatali engedélyt, vagy ezzel egyenértékű tanúsítványt. A kért irat benyújtása nem
szükséges, amennyiben ajánlatkérő az OGYÉI által vezetett adatbázisokba belépve, vagy az
Európai Unió bármely tagállamában működő ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül is hozzájuthat a kért adatokhoz, vagy egyéb releváns információkhoz. Erre a tényre
azonban az ajánlatban utalni kell. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén egyértelműen meg
kell jelölni az Európai Unió érintett tagállamában működtetett ingyenes elektronikus
adatbázist, megadva a releváns információk közvetlen elérhetőségét (elektronikus címét). Nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén ajánlatkérő kéri az igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását.
34) Ajánlatkérő a felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétel során legyenek
figyelemmel a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
szóló 16/2012 (II.16.) Kormány rendeletben írtakra is.
35) Minősített ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát a felhívás
III.1.3) pontjában írtak vonatkozásában kell igazolnia, figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
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Korm.rendelet 30. § (4) bekezdésében írtakra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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