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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164031-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Fül-orr-gégészeti implantátumok
2018/S 074-164031
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 13502001
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/
kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2018_unios/Teteles_hallasjavito_implantatumok.html
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/
kozbeszerzesi_eljarasok/2018_unios/Teteles_hallasjavito_implantatumok.html
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és
processzor eszközök 24 hónapra történő beszerzése
Hivatkozási szám: F/5-1./2018.
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II.1.2)

Fő CPV-kód
33185300

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
1. rész Belső fül implantátum(imp) és ahhoz tartozó processzor(pr) szettben 400 db
2. rész Cserére alkalmazandó belső fül imphoz tartozó pr,melyek komp a CI24M,CI24R imp-kal, CI500-as széria
imp-val 120 db
3. rész Cserére alkalmazandó belső fül imp-hoz tartozó pr,melyek komp a C40+,Pulsar,Sonata,Concerto típusú
imp-kal 120 db
4. rész Percutan elhelyezésű passzív középfül(kfül) imp és ahhoz tartozó pr szettben 120 db
5. rész Transcutan elhelyezésű passzív kfül imp és ahhoz tartozó pr szettben 120 db
6. rész Csontba ágyazott aktív kfül imp és ahhoz tartozó pr szettben 32 db
7. rész Hallócsontokhoz erősíthető,vagy kerekablakba helyezhető aktív kfül imp és ahhoz tartozó pr szettben 32
db
8. rész Cserére alkalmazandó kfül imp-hoz tartozó pr,melyek komp a csontba horgonyzott hallássegítő rendszrel 16 db
9. rész Cserére alkalmazandó kfül imp-hoz tartozó pr,melyek komp a csontba ágyazott,bőr alatti
elhelyezkedésű,hallássegítő rendsz-rel vagy a kerekablakba helyezhető rendsz-rel 16 db

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Belső fül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Belső fül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben: 400 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a KM megkötése a Kbt. 105. § (2) a) pontban foglalt szabályok
szerint történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabattal együtt megajánlott mennyiség
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összesen a fent meghatározott 400 db legyen (tehát a rabatt benne foglaltatik az ajánlatkérés teljes
mennyiségébe).
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 100 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Cserére alkalmazandó Belső fül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a CI24M,
CI24R implantátumokkal és a CI500-as széria implantátumaival
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Cserére alkalmazandó belső fül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a CI24M,
CI24R implantátumokkal és a CI500-as széria implantátumaival 120 db.
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Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok
szerint történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (120 db) felül
legyen.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 30 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Cserére alkalmazandó belső fül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a C40+, Pulsar,
Sonata, Concerto típusú implantátumokkal
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
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A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Cserére alkalmazandó belső fül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a C40+, Pulsar,
Sonata, Concerto típusú implantátumokkal 120 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (120 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 30 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Percutan elhelyezésű passzív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Percutan elhelyezésű passzív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben 120 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (120 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 30 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Transcutan elhelyezésű passzív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben
Rész száma: 5
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Transcutan elhelyezésű passzív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben 120 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (120 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 30 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás
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II.2.1)

Elnevezés:
Csontba ágyazott aktív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Csontba ágyazott aktív középfül implantátum és ahhoz tartozó processzor szettben 32 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (32 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 8 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
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Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).
II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Hallócsontokhoz erősíthető, vagy kerekablakba helyezhető aktív középfül implantátum és ahhoz tartozó
processzor szettben
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Hallócsontokhoz erősíthető, vagy kerekablakba helyezhető aktív középfül implantátum és ahhoz tartozó
processzor szettben 32 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (32 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 8 db termék hívható le.
II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Cserére alkalmazandó középfül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a csontba
horgonyzott hallássegítő rendszerrel
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Cserére alkalmazandó középfül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a csontba
horgonyzott hallássegítő rendszerrel 16 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (16 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 4 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Cserére alkalmazandó középfül implantátumokhoz tartozó proc.,melyek komp. a csontba ágyazott,bőr alatti
elhelyezkedésű,hallássegítő rendszerrel vagy a kerekablakba helyezhető hallássegítő rendszerrel
Rész száma: 9

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33185300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
A 9/1993 (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Cserére alkalmazandó középfül implantátumokhoz tartozó processzorok, melyek kompatibilisek a csontba
ágyazott, bőr alatti elhelyezkedésű, hallássegítő rendszerrel vagy a kerekablakba helyezhető hallássegítő
rendszerrel 16 db.
Az ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a Km megkötése a Kbt. 105. § (1) a) pontban foglalt szabályok szerint
történik. A Keretmegállapodás megkötésére irányuló a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Az eljárás részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
A KM tervezetét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolta.
Az ajánlattétel során AK a rabatt adását nem követeli meg, de adható. A rabatt mennyiségét a
dokumentációhoz csatolt külön mellékletben úgy kell megadni, hogy a rabatt kiírt mennyiségen (16 db) felül
legyen.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel, egy alkalommal, legfeljebb további 6 aktív hónapra.
II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás időtartama alatt az alapmennyiségen
felül további 4 db termék hívható le.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Egyéb jogszabályi feltételek: a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerint.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 14.§ (1).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Egyaránt mind a kilenc részre vonatkozóan érvényes feltétel: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján a
részvételi jelentkezésben a jelentkezés benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és
(2) bek-nek hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. §(2) bek. szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek.
alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A részvételi
jelentkezésben be kell nyújtani a Részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hatálya alatt
nem állásának igazolása részvételre jelentkező esetén a Kr. 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével), 10. §, (a g)
pont gb) alpont kivételével), 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén
a Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. §
(4) bekezdése és a Kr. 15.§(2) bek. szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében: részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
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tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania; ha
a részvételre jelentkezőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani és azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára
nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre
jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló
elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján mely a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő
- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek-re. AK
felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra és a Kbt. 69. § (4) bek. és 84. § (3) bek-re.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozatát az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015.(X.30.) KR (KR) 1.§(1)bek. alapján részvételre jelentkezőnek az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági.
Követelményeknek, a 2.§(5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV.
rész: „alfa” pontjában). Részvételre jelentkezőnek - az ajánlattételi szakaszban az AK Kbt. 69.§(4)bek. szerinti
felhívására - csatolnia kell az alábbiakat:
M1. Egyaránt mind a kilenc részre vonatkozóan érvényes feltétel:
M/1. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgya (hallásjavító processzorok és/vagy implantátumok) szerinti szállításainak ismertetését
a Kbt. 65.§(1)bek. b)pontja és a KR 21.§(1)bek a) pontja alapján az alk. köv-nek megfelelően részletezett
tartalommal, a KR 22.§(1)-(2)bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. AK felhívja a figyelmet,
hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok-ból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie. A KR. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy
neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja/év, hó, nap/), a szállítás
tárgya, valamint mennyisége (db), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a referencia időszakban a leszállított
termékből hány termék került beültetésre. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e, és a termék alkalmazása során, annak minőségére visszavezethető
bármilyen meghibásodás előfordult-e, ha igen, akkor ennek mi volt az oka és mekkora volt ennek mértéke (db,
%). Ha külföldi eladási adatokkal is szolgál a részvételre jelentkező, akkor külön-külön tüntessék fel a hazai,
illetve külföldi felhasználási adatokat, mennyiségeket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(6), (7) és (9) bek-re és a Kbt. 69. § (4) bek-re és 84. § (3) bek-re.
Ha adott termék több részben is megajánlásra kerül, akkor a bemutatott referencia több részre is bemutatható akkor egy referencia több részteljesítésben is igazolhatja részvételre jelentkező alkalmasságát.
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M2. Egyaránt mind a kilenc részre vonatkozóan érvényes feltétel:
A KR. 21. § (1) i) pontja szerint részvételre jelentkező csatolja valamennyi megajánlott készülék, külső vagy
belső egység, valamint kiegészítő eszköz CE megfelelőségét tanúsító okirat másolatát, valamint elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó megfelelőségi tanúsítványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Egyaránt mind a kilenc részre vonatkozóan érvényes feltétel:
Alkalmatlan részvételre jelentkező, amennyiben (együttesen) összességében a megajánlott termékből a
közbeszerzés tárgya (hallásjavító processzorok és/vagy implantátumok) vonatkozásában nem került sor a jelen
felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven
(72 hónapon) belül megkezdett az alábbi mennyiségű eszköz szerződésszerű teljesítésére:
1. rész: 300 db
2. rész: 90 db
3. rész: 90 db
4. rész: 90 db
5. rész: 90 db
6. rész: 24 db
7. rész: 24 db
8. rész: 12 db
9. rész: 12 db
Ajánlatkérő nem fogadja el szerződésszerűnek azon referenciaigazolást az egyes terméksorok
vonatkozásában, amelynél a felhasznált eszközök alkalmazása során az eszköz miatti meghibásodás az igazolt
referencia mennyiségének 0,1 %-át meghaladta.
A Kbt. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó adott rész
szerinti referencia más rész(ek) esetében is felhasználható, azaz több részre történő ajánlattétel esetén az előírt
referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható, amennyiben az adott rész szerinti referencia
követelményeknek megfelel.
M2. Egyaránt mind a kilenc részre vonatkozóan érvényes feltétel: Alkalmatlan részvételre jelentkező,
amennyiben a megajánlott készülék, külső vagy belső egység, valamint kiegészítő eszköz nem rendelkezik
CE megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek esetében Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított, a
megfelelőség értékelési eljárását igazoló Megfelelőségi Tanúsítvánnyal.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt.135.§(1),(5)-(6),a Ptk.6:130.§ és a Ptk. 6:155.§ szerint.2011. évi
CXCVI.tv.3.§.
AK felhívja RJ figyelmét,hogy AK felhasználás alapján finanszírozza a megrendelt eszközöket.Ennek részleteit
a dokumentáció tartalmazza.
KM biztosító mellékkötelezettségek:késedelmes teljesítés,ill nemteljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség,a
Ptk. 6:186.§ (1)-ben foglaltakra figyelemmel.A késedelmi kötbér mértéke:a késedelmesen leszállított termék(ek)
nettó ellenértéke után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a termék(ek) eladónkénti nettó ellenértékének
10 %-a. Késedelmi kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás,meghiúsulási kötbér érvényesítése.
Ptk.6:187.§(1)-(2).Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104.§(7).
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A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés
teljesítésének részletszabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként a KM részletesen kidolgozott
tervezete tartalmazza.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A Kbt. 85.§ (2) bekezdés c) pontban foglalt feltételek fennállnak, a beszerzés tárgyának összetettségére, a
pénzügyi feltételek (árak) versenyeztetésére tekintettel, a legkedvezőbb szerződéses feltételek tárgyalás révén
alakulhatnak ki. A 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet (KR) 14.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 85. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel történő kezeléshez
fűződő kockázatokat. A betegek változó száma, a sürgős ellátási igény és az ellátatlanság súlyosan káros
hatása a beteg életminőségére mind olyan, együttesen fennálló tényező, melyek bármelyike is a gyorsított
eljárás alkalmazását indokolja. A KR 2. § 4. pontjában szabályozott sürgős ellátási igény fennáll, mert az eredeti
eljárási határidők betartása esetén az ellátás késlekedése miatt egészségkárosodás történhet.

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.4)

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

IV.1.5)

Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 14/05/2018

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
KM-os, tárgyalásos eljárás: Kbt.105.§(1)a) a 2-9 részben; és Kbt.105.§(2)a) az 1. részben.
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt.85.§ (2) c), 16/2012. (II.16.).
Korm.rendelet 14.§ (1).
Hiánypótlás: Kbt.71.§(6)szerint.
A részvételre jelentkezéshez (a továbbiakban: R) csatolandó: Kbt.66.§(4), és 66.§ (6), valamint Kbt.68.§(5)
szerinti felolvasólap!
Dokumentumbenyújtás: Kbt.47.§(2), Kr.3.§, 4.§(1),8-16.§ szerint! A R-t Kbt.68.§(2) szerinti 1 eredeti péld.-ban
és 2 pl. el. formában is be kell nyújt.;
A Kr.13.§ alapján foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében a R-hez csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott
változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről.
AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a részvételi felhív. III.1.3. pont-ban
szig. hat. meg.
AK a közbesz. dok.teljes terj.-ben elektronikusan, térítésmentesen a honlapján teszi közzé.
AK előírja, hogy a részvételi hat.lejártáig a közbeszerzési dok.-kat legalább egy RJ-nek v.a R-ben megnev.
alváll.-nak elektr.úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött reg. adatlapot RJ a közbesz. dok.-ok honlapról tört.
letöltését köv. küldje meg AK rész. a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre (legalább fok. biztonságú elektronikus
aláírással ellátva),vagy faxon a +36 12982643 számra. A Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban:RA)
megküldése AK részére a részv. jelentkezés feltétele. AK a RA beérkezéséről visszaig-t küld a RA-n megjelölt
kapcsolattartó részére.
A R benyújt. címe: NEAK Közb.Főo., 1139 Budapest, Váci út 73/A., I.em.174.ir. A R bontásának ideje,helye
2018. május 3. 10 óra, NEAK székhely 246.tárgyaló - jelenlétre jogosultak: Kbt. 68.§(1)-(6) szerint. A R
benyújtásának és bontásának helye nem egyezik meg!
AK nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba, lajstromszáma:00605,
Elérhetőség:1051 Budapest, Nádor u.5. 2/6., e-mail-cím: lanchidicsaba@gmail.com .
Kbt.35.§(8)-(9): AK a szerz. telj. érd.-ben nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv. létrehozását.
AK nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat egyik részben sem.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
A 16/2012.(II.16.) KR 14.§(2) szerint: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő
nem határozhatja meg az ajánlattevők létszámát vagy keretszámát, ennek megfelelően minden érvényes
részvételi felhívást benyújtó részvételre jelentkezőt felhív ajánlattételre.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Kr. 6.§ (3) bekezdése alapján választhatja és választja a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.
Az egyes részteljesítésekben a műszaki előírásokat Ajánlatkérő részletesen megadta, ezen belül az értékelés
során nem lehetséges rangsorolni az eszközök általános szakmai tulajdonságait, ezért sem alkalmaz (az ár
szempontján kívül) Ajánlatkérő más, szakmai értékelési szempontokat.
Ajánlattevők - az ajánlattételi szakaszban a dokumentációban részletezettek szerint szakmai ajánlatot kötelesek
benyújtani, a dokumentációban részletezettek szerint.

17/04/2018
S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

16 / 17

HL/S S74
17/04/2018
164031-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást

17 / 17

AK - a karakterkorlátra tekintettel - kiemelten felhívja a figyelmet a dokumentációban foglaltakra.
A RJnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CIXIII. törvény, illetve
a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a
magyarországi pontos idő szerint értendők.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018
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