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HU-Budapest: CT letapogató készülékek

2009/S 206-296236

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Árubeszerzés

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Országos Idegtudományi Intézet, Amerikai út 57., HU-1145  Budapest. Tel.  +36 14679300. Fax  +36 12518863.
További információk a következő címen szerezhetők be: MedlineS Kft., Óvoda u. 7-9., Κapcsolattartó
nincsen megadva, HU-2314  Halásztelek. Tel.  +36 24474402. E-mail medlines@medlines.hu. Fax  +36
24474416. URL: nincsen megadva.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: MedlineS Kft., Óvoda u. 7-9., Κapcsolattartó nincsen
megadva, HU-2314  Halásztelek. Tel.  +36 24474402. E-mail medlines@medlines.hu. Fax  +36 24474416. URL:
nincsen megadva.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MedlineS Kft.,
Óvoda u. 7-9., Κapcsolattartó nincsen megadva, HU-2314  Halásztelek. Tel.  +36 24474402. E-mail
medlines@medlines.hu. Fax  +36 24474416. URL: nincsen megadva.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Egészségügyi Intézmény.
Egészségügy.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Bérleti szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Bérlet.
A teljesítés helye: 1145 Budapest, Amerikai út 57.
NUTS-kód: HU101.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Bérleti szerződés.
Ajánlatkérő részére 1 db CT készülék és tartozékainak 8 évre történő bérbeadása, a berendezés le- és
beszállítása, telepítése az esetlegesen szükséges építőipari átalakításokkal együtt, próbaüzem és teljes körű
betanítás, valamint a meglévő CT berendezés leszerelése, elszállítása és az előírások szerinti (veszélyes
hulladék) "megsemmisítése", az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak alapján!.

mailto:medlines@medlines.hu
nincsen megadva
mailto:medlines@medlines.hu
nincsen megadva
mailto:medlines@medlines.hu
nincsen megadva
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
33115100.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Nem.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

1 db 64 szeletes komputertomográf berendezés (CT), mely alkalmas rutin neurológiai vizsgálatokra, a koponya
és a gerinc vizsgálataira, sürgősségi (elsősorban stroke) betegellátás speciális CT diagnosztikájának korszerű
ellátására, valamint a biztonságos és eredményes postoperatív és polytraumás kivizsgálásokra.
— 1 db kiértékelő munkaállomással - a CT berendezéssel, a feladatok ellátására, megjelenítésére és a
diagnosztikai feladatok elláthatóságára,
— 1 db archiváló rendszer a CT vizsgálatok során keletkező nagy mennyiségű adat tárolására és archiválására
(min. 8 évre, de később szükség szerint bővíthetően), leletezésére és képkiosztására,
— 1 db CT kontrasztanyag injector (2 dugattyús, vagy azzal egyenértékű kontrasztanyag injector, amely
alkalmas a kontrasztanyag és fiziológiás só oldat egyidejű, vagy szekvenciális injektálására.),
— 1 db CD író "robot" saját számítógéppel, napi kb. 60 CD ("paciens CD") írására.
Ajánlatkérő kizárólag új, a magyarországi szabványoknak és előírásoknak, valamint az ajánlati
dokumentációban előírt műszaki feltételeknek megfelelő berendezéseket fogad csak el! A megajánlott
berendezésnek a bérleti időszak teljes időtartamában meg kell felelnie ezen követelményeknek!
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban!.

II.2.2) Vételi jog (opció):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

Az időtartam hónap(ok)ban: 96 (a szerződés megkötésétől számítva).

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási és késedelmi kötbér.
Jóteljesítési és jótállási biztosíték - részletes feltételek az ajánlati dokumentációban!
A biztosíték(ok) rendelkezésre bocsátását, illetőleg igazolásának módját a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján kell
elvégezni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történt teljesítést követően
30 napon belül kezdi meg a havonta esedékes (minden hónapban azonos € összegű*, 96 hónapig tartó)
bérleti díjak kifizetését - figyelembe véve a Kbt. 305. §-ában, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában
foglaltakat!
*A bérleti díj havi fix euroban meghatározott összeghez kötötten a mindenkori, a kifizetéskori €/HUF MNB
deviza árfolyamnak megfelelően kerül HUF-ban átutalásra.
Előlegfizetésre nincs lehetőség!
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban!.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:

Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
— akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
— akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. §-ában
meghatározottak szerint kell nyilatkoznia ill. igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§(1) bekezdésének a)-h)
pontjainak, valamint a Kbt. 61.§(1) bekezdés a),c),d) pontjainak hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. §-ában
foglaltakra.
A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
A fenti igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése értelmében eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Figyelembe véve a Kbt.
69.§(5) pontját:
P1/ A Kbt.66.§(1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlata
beadását megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat benyújtása - a 1.10.2006 - 30.9.2009-ig tartó időszakról
- az alábbi tartalommal:
— a bankszámlái (a vizsgált időszakban érvényben lévő összes pénzforgalmi számla) vezetésének kezdete,
— bármely pénzforgalmi számláján volt-e és milyen összegű sorbanállás,
— hitelkapcsolat esetén, hitelminősítése, ha nincs hitelkapcsolat az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat.
P2/ A Kbt.66.§(1) c) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója részéről a 2006-2008. évek teljes forgalmáról szóló nyilatkozat benyújtása,
(attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak) eredetiben vagy hiteles másolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1m/ A vizsgált időszakban (1.10.2006 - 30.9.2009) ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója:
— egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozhatott 30 napot és 50 000 HUF-t meghaladó fedezethiány miatti
sorban állás,
— hitelkapcsolata esetén a hitelminősítése nem lehet "hitelképtelen", vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés.
P2m/ Ajánlattevőnek a 2006-2008. évek időszakából, legalább 2 évben, legalább: 100 000 000 HUF/év.
Nettó árbevétellel kell rendelkeznie!
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— a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről pedig
legalább jelen ajánlatban vállalt munkájának 40 %-ának megfelelő összegű, nettó árbevétellel kell rendelkeznie
(legalább az egyik évben a 2006-2008-éves időszakból)!.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Figyelembe véve a Kbt. 69. § (5) pontját:
M1/ a Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontjában előírt azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg
vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe! Ajánlattevő
által cégszerűen aláírt nyilatkozattal (szakember és képzettség megnevezése, a szakmai gyakorlat igazolása),
valamint az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajzzal, továbbá az előírt képzettség igazolásául szolgáló
okirat(ok) egyszerű másolatával.
M2/ a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon a 2006-2008. évek legjelentősebb szállításainak
ismertetésével - a Kbt. 68. § (1) szerint.
Az igazolások eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1m/ ajánlattevő(k) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója (együttes megfelelés) rendelkezzen legalább egy fő, legalább 4 éves (CT berendezések
szállítása vagy installálása és szervizelése) szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú (pl.: okleveles
villamosmérnök, okleveles gépészmérnök, orvosbiológiai mérnök) végzettséggel rendelkező szakemberrel
(együttes megfelelés).
M2m/ Ajánlattevő(k) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója rendelkezzen a 2006-2008. évek időszakából, legalább 1 db 100 000 000 HUF nettó áru orvosi
berendezés bérleti konstrukcióban történő értékesítéséről (nettó ár ebben az esetben = havi nettó bérleti díj
x a bérlet futamidejének megfelelő hónapok számával - nem havi fizetés esetén, akkor annak megfelelően
korrigáltan!) (együttes megfelelés).
(Ajánlatkérő mindazon referenciákat el tudja fogadni, melynél a bérleti szerződés dátuma a 1.1.2006 és
31.12.2008 időszakban található).
— ajánlattevő(k) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója rendelkezzen a 2006-2008 évek időszakából, legalább 1 db CT berendezés szállítási
referenciával, mely szerződéses ára legalább eléri a jelen ajánlatban megadott mind a nyolc év alatt kifizetendő
teljes bérleti díj 50 %-át! (együttes megfelelés).
(Ajánlatkérő mindazon referenciákat el tudja fogadni, melynél a teljesítéssel kapcsolatos végszámla dátuma a
1.1.2006 és 31.12.2008 időszakban található).

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Nyílt.
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Ajánlatkérő által fizetendő, teljes körű havi bérleti díj nettó összege (HUF). Súlyszám: 25.
2. Orvosszakmai feltételeknek történő megfelelés. Súlyszám: 15.
3. A komplett berendezés leszállításának ideje szerződéskötéstől a rendeltetésszerű üzemeltethetőség
megkezdhetőségéig tartó időtartam (nap). Súlyszám: 5.
4. Minél rövidebb kieső vizsgálati időszak (a régi berendezés leszerelése és az új gép rendeltetésszerű
üzemeltethetőségének megkezdhetőségéig tartó időszak) (nap). Súlyszám: 5.
5. A szállítási késedelemre vonatkozó (nyertes ajánlattevő hibájából - a 3. pontban vállalt határidőt követően
megkezdhető üzemeltethetőség esetén) napi kötbér (HUF/nap). Súlyszám: 4.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

"Képalkotó diagnosztika CT".

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.1.2010 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 190 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (152 000 HUF+ ÁFA) a MedlineS
Kft. (MAGYARORSZÁG 2314 Halásztelek Óvoda u. 7-9.) Volksbank Zrt.-nél vezetett
14100464-91353349-01000002 számú számlaszámára kell befizetni, vagy oda átutalni, illetve a helyszínen a
MedlineS Kft. házipénztárába történő készpénzbefizetéssel megfizetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
6.1.2010 - 10:00.

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:

Magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 6.1.2010 - 10:00.
Hely: MedlineS Kft. MAGYARORSZÁG 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. Tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
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Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
VI.3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása hiánypótlásra lehetőség van.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A Kbt.83.§(2)-ben meghatározott körben.
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 21.1.2010 (10:00)
VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 29.1.2010.
VI.3.4.) Az ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az arra vonatkozó írásos igénylés személyes
leadása vagy telefaxon történő megküldése a MedlineS Kft. részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számlázási címet), adószámát és postai megkérés esetén postacímét (ahová a
MedlineS Kft. a dokumentációt megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló
dokumentumot.
A MedlineS Kft. irodájában az igénylést leadni és a dokumentációt felvenni ill. megvásárolni munkanapon
9:00-14:00 óráig lehetséges, az ajánlattételi határidőt megelőzően.
Az ajánlattételi határidő napján a dokumentációt felvenni ill. megvásárolni 9:00-10:00 óráig lehetséges!
Az ajánlat leadásának feltétele: Az ajánlatot a MedlineS Kft. irodájában a titkárságon (MAGYARORSZÁG 2314
Halásztelek Óvoda u.7-9.) lehet leadni munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján
pedig 9:00-10:00 óra között!
VI.3.5.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti
meg a szerződést.
VI.3.6.) Meg kell jelölni az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) a-c) pontokban megadottakat. Nemleges válaszok is
csatolandók!
VI.3.7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója jelenlegi állapotának megfelelő okmányokat:
a.) az esetleges változásbejegyzés iránti kérelem cégbírósági érkeztető-bélyegzővel ellátott példánya (eredeti
vagy másolat), vagy a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozat (eredeti),
b.) az ajánlatban aláíró - cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya (eredeti vagy másolat).
VI.3.8.) Ajánlatkérő a Kbt.13.§(4) értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
VI.3.9.) Az ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000
HUF.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő számlájára
(10032000-01490521-00000000) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték megfizetése az
átutalás megtörténtét igazoló banki terhelési értesítő bank által hitelesített nyilatkozata, a bankgarancia vagy
kötelezvény eredeti példányának benyújtásával igazolható. A bankgaranciának az ajánlati kötöttségig kell
érvényben maradnia. Ajánlattevő bármely igazolási formát választja, azon fel kell tüntetnie az ajánlatkérő
megnevezésén túl az adott rész megnevezését.
VI.3.10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa
1, felső határa 10.
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VI.3.11.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.10. szerinti ponthatárok
közötti pontszámot
— ajánlatkérő által fizetendő, teljes körű havi bérleti díj nettó összege (HUF): Arányosítás a legkisebb értékhez,
— orvosszakmai feltételeknek történő megfelelés(Az ajánlati dokumentációban lévő táblázat kitöltése alapján):
Arányosítás a legnagyobb értékhez,
— a komplett berendezés leszállításának ideje, szerződéskötéstől a rendeltetésszerű üzemeltethetőség
megkezdhetőségéig tartó időtartam (nap) Megadható maximális érték: 60 nap; Értékelési tartomány: 20 - 60
nap: Arányosítás a legkisebb értékhez,
— minél rövidebb kieső vizsgálati időszak (a régi berendezés leszerelése és az új gép rendeltetésszerű
üzemeltethetőségének megkezdhetőségéig tartó időszak) (nap) Megadható minimális érték: 7 nap: Arányosítás
a legkisebb értékhez,
— A szállítási késedelemre vonatkozó (nyertes ajánlattevő hibájából - az előző pontban vállalt határidőt
követően megkezdhető üzemeltethetőség esetén) napi kötbér (HUF/nap) - Megadható minimális érték: 200
000 HUF/ nap - Értékelési tartomány: 200 000 HUF/nap-tól 600 000 HUF/nap-ig: Arányosítás a legnagyobb
értékhez.
VI.3.12.) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója csatolja ajánlatához az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
vállalkozói igazolványát, valamint aláírási címpéldányait (az ajánlatban bármely helyen cégszerűen aláíró
összes személy tekintetében ) - ezen dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók!
VI.3.13.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) tart 13.11.2009-ben (péntek) délelőtt 10:00 órai kezdettel!
Helyszín: OITI MAGYARORSZÁG 1145 Budapest, Amerikai út 57. - találkozás: Laky Adolf utcai bejáratnál.
VI.3.14. A megajánlandó berendezéseknek rendelkezniük kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz
szükséges összes engedéllyel!.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. Tel.  +36 13367778. Fax  +36 13367788.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

22.10.2009.


