
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Idegtudományi Intézet
Postai cím: Amerikai út 57.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Címzett: -
Telefon: 467-9300
E-mail: -
Fax: 251-8869
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
xKözjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
xEgészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
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
Képalkotó diagnosztika - CT
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
1145 Budapest, Amerikai út 57.
NUTS-kód HU101
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés
Ajánlatkérő részére CT berendezés beszerzése, le- és beszállítása, telepítése az
esetlegesen szükséges építőipari átalakításokkal együtt, próbaüzem és teljes körű
betanítás, valamint a „régi” CT berendezés leszerelése, elszállítása és az előírások
szerinti (veszélyes hulladék) megsemmisítése, az ajánlati dokumentációban
részletesen meghatározottak alapján!
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33115100-0
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1 db komputertomográf berendezés (CT) mely alkalmas a rutin neurológiai
vizsgálatokra, 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 (archív szerver) a CT vizsgálatok során keletkező nagy
mennyiségű adat tárolására és archiválására
1 db CD író „robot” saját számítógéppel, napi max. 50 CD („paciens CD”) írására.
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban !
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)



Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: 65 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Meghiúsulási és késedelmi kötbér.
Jóteljesítési és jótállási biztosíték – részletes feltételek az ajánlati dokumentációban!
A biztosíték(ok) rendelkezésre bocsátását, illetőleg igazolásának módját a Kbt. 53. §
(5) a) bekezdés alapján kell elvégezni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történt teljesítést követően 30 napon belül egyenlíti ki a számlát – figyelembe véve a
Kbt. 305.§-ában valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakat!
Előlegfizetésre nincs lehetőség!
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban!
Ajánlatkérő a megadottnál kedvezőbb fizetési feltételeket elfogad.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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:
Kizáró okok:
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1)
- figyelembe véve a Kbt. 60. § (4) bekezdés előírásait is - valamint a 61.§ (1)
bekezdés d) pontja alá tartozik, melynek igazolására az ajánlatának leadását
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kell az ajánlathoz csatolni!



– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének a)–c) pontja, 62. § (1) bekezdés bármely pontja alá tartozik.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának a Kbt 63.§ szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdés pontjainak, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjának hatálya
alá.
A 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlatban
közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell,
hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a fentiekben meghatározott kizáró
okok hatálya alá esik.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1)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 az alábbi tartalommal:
o a bankszámlái (összes!) vezetésének kezdete,
o bármely számláján volt-e sorbanállás 2006.02.01.-2009.01.30-ig!
2) 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).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
1) A vizsgált időszakban (2006.02.01.-2009.01.30.) ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója egyik
számláján sem mutatkozhatott 30 napot meghaladó fedezethiány miatti sorban állás!
2.1) Ajánlattevőnek a 2006-2008. évek időszakából, legalább két évben, legalább
200.000.000.- HUF/év nettó árbevétellel kell rendelkeznie!
2.2) A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó részéről pedig legalább jelen ajánlatban vállalt munkájának
megfelelő összegű, nettó árbevétellel kell rendelkeznie (évente - legalább 2 évben a
2006-2008-éves időszakból)!
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) 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) hitelesített másolatával.
2) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon a 2006-2008 évek
legjelentősebb szállításainak ismertetésével - a Kbt. 68.§ (1) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):



1) Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttes megfelelés) rendelkezzen legalább
egy fő, legalább 4 éves (röntgen vagy CT berendezések szállítása vagy installálása)
szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú (pl: okleveles villamosmérnök, okleveles
gépészmérnök, orvos-biológiai mérnök) végzettséggel rendelkező szakemberrel
2) Ajánlattevő 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 ajánlati ár 75%-át! (együttes megfelelés)
(Ajánlatkérő mindazon referenciákat el tudja fogadni, melynél a teljesítéssel
kapcsolatos végszámla dátuma a 2006.01.01. és 2008.12.31. időszakban található)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?



IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Ajánlatkérő által fizetendő, teljes
körű (a berendezés összes költsége,
mint pl.: szállítási, installálási (a régi
berendezés leszerelése és elszállítása
és megsemmisítése, a fogadó helyiségek
szükséges át- és helyreállítása, be-
és kiszállítási, üzembe-helyezési, és
betanítási költségek… ) ellenszolgáltatás
nettó összege (HUF)

20

Teljes körű (minden alkatrészre –
röntgencsőre is!) vonatkozó garancia
időtartama (hónap)

5

A komplett berendezés leszállításának
ideje, szerződéskötéstől a
rendeltetésszerű üzemeltethetőség
megkezdhetőségéig tartó időtartam (nap)

5

A szállítási késedelemre vonatkozó
(nyertes ajánlattevő hibájából -a 3.
pontban vállalt határidőt követően
megkezdhető üzemeltethetőség esetén)
napi kötbér (HUF/nap)

4

Minél kisebb kieső vizsgálati időszak (a
régi berendezés leszerelése és az új gép
rendeltetésszerű üzemeltethetőségének
megkezdhetőségéig tartó időszak) (nap)

5

Fizetési határidő (nap) 3
Garanciaidőt követő, a teljes
anyagköltséget is magába foglaló
átalánydíjas szerviztevékenység
teljes költsége (ajánlatkérő által nem
kötelezően megkötendő!) - legalább 5
éven keresztül – 2009. éves árszinten
(285 HUF/Euro) (HUF/év)

3



Orvosszakmai feltételeknek történő
megfelelés

17

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) Képalkotó
diagnosztika - CT
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/04/21 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 96.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (80.000,- HUF+ ÁFA) a MedlineS
Kft. (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
Dátum: 2009/04/21 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:



IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/04/21 (nap/hó/év )
Időpont: 10.00 óra
Hely (adott esetben): MedlineS Kft. 2314 Halásztelek Óvoda u. 7-9. Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
a Kbt. 80. § (2) szerinti személyek
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) A hiánypótlásra teljes körben lehetőség van.
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 30/04/2009 10.00 óra
Helye: MedlineS Kft. 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. Tárgyaló
VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 11/05/2009.
Helye: OITI 1145 Budapest, Amerikai út 57. - Igazgatóság
VI.3.4.) Az ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az arra vonatkozó
írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az
MedlineS Kft. részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését,
székhelyét (számlázási címet), adószámát és postai megkérés esetén postacímét
(ahová 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 09.00-14.00 óráig lehetséges, az ajánlattételi határidőt
megelőzően.
Az ajánlattételi határidő napján a dokumentációt felvenni ill. megvásárolni
09.00-10.00 óráig lehetséges!
Az ajánlat leadásának feltétele: Az ajánlatot a MedlineS Kft. irodájában a titkárságon
(2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.) lehet leadni munkanapokon 09.00-14.00 óra
között, az ajánlattételi határidő napján pedig 09.00-10.00 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) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat!
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő
harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása
nélkül!



VI.3.7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és 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: 4.000.000 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 a „CT berendezés” megjelölést.
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
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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 (a berendezés összes költsége,
mint pl.: szállítási, installálási (a régi berendezés leszerelése, elszállítása és
megsemmisítése, a fogadó helyiségek szükséges át- és helyreállítása, be- és
kiszállítási, üzembehelyezési és betanítási költségek…) ellenszolgáltatás nettó
összege (HUF) - Arányosítás a legkisebb értékhez
- Teljes körű (minden alkatrészre – röntgencsőre is!) vonatkozó garancia időtartama
(hónap) - Arányosítás a legnagyobb értékhez
Megadható minimális érték: 24 hónap
Értékelési tartomány: 24-48 hónap
- A komplett berendezés leszállításának ideje, szerződéskötéstől a rendeltetésszerű
üzemeltethetőség megkezdhetőségéig tartó időtartam (nap)- Arányosítás a
legkisebb értékhez
Megadható maximális érték: 65 nap
Értékelési tartomány: 30-65 nap
- A szállítási késedelemre vonatkozó (nyertes ajánlattevő hibájából –az előző
pontban vállalt határidőt követően megkezdhető üzemeltethetőség esetén) napi
kötbér (HUF/nap) - Arányosítás a legnagyobb értékhez
Megadható minimális érték: 200.000.- HUF/ nap
Értékelési tartomány: 200 eHUF/naptól - 600 eHUF/napig



- Minél kisebb kieső vizsgálati időszak (a régi berendezés leszerelése és az új gép
rendeltetésszerű üzemeltethetőségének megkezdhetőségéig tartó időszak)(nap) -
Arányosítás a legkisebb értékhez
Megadható minimális érték: 7 nap
- Fizetési határidő (nap) - Arányosítás a legnagyobb értékhez
Megadható minimális érték: 30 nap
Értékelési tartomány: 30-90 nap
- Garanciaidőt követő, a teljes anyagköltséget is magába foglaló átalánydíjas
szerviztevékenység teljes költsége (ajánlatkérő által nem kötelezően megkötendő!)
- legalább 5 éven keresztül – 2009. éves árszinten (285 HUF/Euro)(HUF/év) -
Arányosítás a legkisebb értékhez
- Orvosszakmai feltételeknek történő megfelelés - Arányosítás a legnagyobb
értékhez
VI.3.12.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) tart 2009. 03. 18-án
(szerda)délelőtt 10.00 órai kezdettel! Helyszín: 1145 Budapest, Amerikai út 57. -
találkozás az Igazgatóság épületében
VI.3.13. A megajánlandó berendezéseknek rendelkezniük kell a magyarországi
forgalomba hozatalhoz szükséges összes engedéllyel!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 336-7778
E-mail:
Fax: 336-7788
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
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
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:



Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/25 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: MedlineS Kft.
Postai cím: Óvoda u. 7-9.
Város/Község: Halásztelek
Postai irányítószám: 2314
Ország: HU
Címzett: Keresztes István
Telefon: 24/474-402
E-mail: medlines@medlines.hu
Fax: 24/474-416
Internetcím (URL): nincsen megadva
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: MedlineS Kft.
Postai cím: Óvoda u. 7-9.
Város/Község: Halásztelek
Postai irányítószám: 2314
Ország: HU
Címzett: Titkárság
Telefon: 24/474-402
E-mail: medlines@medlines.hu
Fax: 24/474-416
Internetcím (URL): nincsen megadva
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: MedlineS Kft.
Postai cím: Óvoda u. 7-9.
Város/Község: Halásztelek
Postai irányítószám: 2314
Ország: HU
Címzett: Titkárság
Telefon: 24/474-402
E-mail: medlines@medlines.hu
Fax: 24/474-416
Internetcím (URL): nincsen megadva
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk



A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


