
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás III. 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Alulírott Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1032 

Budapest, Vörösvári út 88-96.), ajánlatkérő tájékoztatjuk, hogy a „Gyógyászati 

berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer 

kataszter felmérése” tárgyában (eljárás száma: 2017/S 095-186874) indított nyílt 

közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal 

kapcsolatban ajánlattevői kérdések érkezettek az ajánlatkérőhöz.  

 

A kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (választ) az alábbiakban 

küldjük meg:  

 

1.)    Kérdés: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évben (36 hónapban)  

- az I. rész vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Röntgen gépek 

karbantartása, szervizelése) szerinti referenciával, összességében legalább nettó (általános 

forgalmi adó nélkül számított) 67 000 000 Ft értékben, 

 

Álláspontunk szerint az I. rész vonatkozásában elvárt nettó (általános forgalmi adó nélkül 

számított) 67 000 000 Ft referencia nem a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges 

mértékű elvárás. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a 10 000 000 Ft mértékű referencia elfogadását, 

ami a szolgáltatás teljesítését nem befolyásolja, viszont a közbeszerzési szabályok szerinti 

versenyt biztosítja. 

 

1.) Válasz: 

Ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott alapelveknek és egyéb rendelkezéseknek megfelelően 

határozta meg az eljárás I. része vonatkozásában az alkalmassági 

minimumkövetelményeket, de a szélesebb körű verseny biztosítása érdekében elfogadja a 

10.000.000,- Ft értékű referencia bemutatását.  

 

* * * 

 

Ezúton tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő a mai napon 

kezdeményezte az ajánlati felhívás módosítását, a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek 

módosítására és az ajánlattételi határidő meghosszabbítására tekintettel.  

 

MÓDOSÍTÁSOK FÉLKÖVÉR BETŰVEL ÉS ALÁHÚZÁSSAL KERÜLTEK MEGJELÖLÉSRE:  

 

III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

 

Az AT-nek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek.-ben és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak 

megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell 

előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk.-i követelménynek azzal, hogy az Ak elfogadja a 



GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, 

azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. 

 

Az alk.-i követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok 

benyújtása az AK felhívása alapján történik, amelyeket az AK a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-

22. § foglaltaknak megfelelően ellenőriz. 

 

A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn 

kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja 

hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 

 

Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 

Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. 

 

A Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (5) bek. pontja szerinti (AK-i felhívásra történő) részletes 

igazolás módja: 

 

M1) Az I. és a II. rész tekintetében: Az AT alkalmassága a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján 

mindkét rész vonatkozásában igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 

hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásával 

(ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (befejező 

időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a 

szerződés tárgyát (olyan részletességgel és az alkalmassági minimumkövetelmény 

szóhasználatának megfelelően, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek 

való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, 

hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az AT köteles 

megjelölni a referenciaadó kapcsolattartóját és annak elérhetőségét is. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja szerinti esetben, közös 

ajánlattétel esetén, a Kbt. 22. § (5) bek. is alkalmazandó. 

 

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – 

amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti 

szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az 

ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával is 

igazolható. 

 

M2) Az I., II. és III. rész tekintetében: Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon szakemberek 

megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése – különösen a minőség-

ellenőrzésért felelősöknek -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe, saját kézzel aláírt 

szakmai önéletrajzuk, végzettségről szóló iratok egyszerű másolatának csatolása. AT 

nyilatkozzon a szakember rendelkezésre állásáról. AT nyilatkozatában mutassa be a 

teljesítés során bevonni kívánt szakembereit, azok szakmai hátterét. A szakmai tapasztalatot 

a szakember úgy köteles bemutatni, hogy feltünteti a tevékenység megkezdésének és 

végének időpontját év, hónap bontásban. Ha a képzettség a Kbt. 69. § (11) bek.-nek 

megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás és nyilvántartási szám megjelölése 

szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban, vagy nem elérhető, akkor 



a képzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. A jelen pont szerinti értékelési 

részszempont tekintetében az AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben 

párhuzamos tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.A II. rész tekintetében csatolandó a 

Dräger által kiállított tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű igazolás. 

 

M3) és M4) alkalmassági feltétel a minimumkövetelményeknél. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

M3) Az I. és a II. rész tekintetében: Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, szükséges szállítóeszközök, illetve műszaki 

felszereltség leírásával. Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata, miszerint a bemutatott 

eszközök a szerződés teljes hatálya alatt rendelkezésre fognak állni. Ajánlattevő nyújtsa be 

továbbá a forgalmi engedély másolatát, továbbá, amennyiben nem saját tulajdonban álló 

gépjárművet jelöl meg, akkor a vonatkozó bérleti vagy lízing szerződés másolatát. 

 

M4) Az I., II. rész tekintetében: Kr 21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása 

érdekében tett intézkedések bemutatásával. 

 

— Ajánlattevő csatolja a minőségbiztosítási tanúsítványait ISO 9001 és ISO13485 

vonatkozásában 

 

(Minőségbiztosítási tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 

szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § 

(3) bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyíték). 

 

M1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évben (36 hónapban) 

 

— az I. rész vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Röntgen gépek 

karbantartása, szervizelése) szerinti referenciával, összességében legalább nettó (általános 

forgalmi adó nélkül számított) 10 000 000 HUF értékben, 

 

— a II. rész vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Orvosi gép-műszerek 

karbantartása, szervizelése) szerinti referenciával, összességében legalább nettó (általános 

forgalmi adó nélkül számított) 17 000 000 HUF értékben. 

 

Az M1) alkalmasság minimumkövetelmény részenként legfeljebb 2 (kettő) referenciával 

igazolható. 

 

Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámítása a 

közbeszerzési dokumentumok C) pont 8.2. alpontjában foglaltak szerint történik. 

 

Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámítása a 

közbeszerzési dokumentumok C) pont 8.2. alpontjában foglaltak szerint történik. 

 



M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni 

kívánt személyekkel: 

 

a) az I. rész vonatkozásában 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 5 

év a röntgen berendezések javításában, karbantartásában szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakemberrel, 

 

b) a II. rész vonatkozásában: 

 

— 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű, orvosi gép-műszerek karbantartása, 

szervizelése terén legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a Dräger 

által kiállított tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű igazolással igazoltan jogosult 

altatógépek, lélegeztető gépek, illetve monitorok javítására, karbantartására. 

 

— további 2 fő középfokú vagy felsőfokú végzettségű, orvosi gép-műszerek karbantartása, 

szervizelése terén legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,; 

 

Ajánlatkérő a II. rész vonatkozásában 3 különböző személy (szakember) bemutatást kéri. 

 

c) az III. rész vonatkozásában 2 fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező 

szervizszakember, akik rendelkeznek legalább 2 év orvosi műszerekkel, és eszközökkel 

kapcsolatos szervizelési szakmai tapasztalattal. 

 

M3) Az I. és a II. rész tekintetében egységesen alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább 1 db N1 vagy N1G kategóriájú, legfeljebb 3,5 t műszakilag 

megengedett legnagyobb össztömeggel bíró áruszállító gépkocsival. 

 

M4) Az I. és a II. rész tekintetében egységesen alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem felel meg 

az ISO 9001:2008 és az ISO13485:2003 szabványok által előírt minőségirányítási 

követelményeknek. 

Az ajánlati felhívás alábbi pontjai kerülnek módosításra:  

 

IV. 2 . 2. Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 

Dátum: 2017/07/24  

Helyi idő: 10:00  

 

IV. 2 . 7. Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2017/07/24  

Helyi idő: 10:00  

 

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 55. § (2) bekezdése 

értelmében a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést 

tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. 

Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatást és a közbeszerzési dokumentumok módosítását 

az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Kérjük, a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben, vagy fax útján igazolják 

vissza, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.  



 

Budapest, 2017. június 30. 

  

   Tisztelettel: 

 
 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 

Farkas Anna Mária ügyvezető 

                       

                                


