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MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Módosítás napja: 2017. november 30. 

Módosítások kék háttérrel jelölve 

 

a) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):  

 Hivatalos név: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Nemzeti azonosítószám:
 

AK17836 

 Postai cím: Vörösvári út 88-96. 
 

 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1032 Ország: Magyarország 

 Kapcsolattartó személy: Farkas Mária Anna ügyvezető Telefon:  
+36 13886924 

 E-mail: titkarsag@obudairendelok.hu Fax:  

+36 13886542 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.obudairendelok.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL): www.obudairendelok.hu 
 
Lebonyolító: Ecovis Hungary Legal, Balogh - B.Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda 
1036 Budapest, Bécsi út 52. II. emelet 6-7. 
Eljárásban kapcsolattartásra jogosult: dr. Szabó Andrea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(faksz lajstromszám: 00779), kozbeszerzes@ecovis.hu, tel: +36 14391166, fax: +36 14391155. 
 

 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme, indokolás:  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti 98.. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel az alábbiakra:   

 
Ajánlatkérő „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, mű-
szer kataszter felmérése” tárgyban a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 
TED 2017/S 095-186874 számon 2017. május 18. napján került közzétételre. Az eljárás három részből állt: 1.) 
Röntgen gépek karbantartása, szervizelése, 2.)  Orvosi gép-műszerek karbantartása, szervizelése, 3.) Műszer 
kataszter felmérése.  
 
Az ajánlatok bírálata és értékelése során megállapítást nyert, hogy a tárgyi eljárás 1. része (Röntgen gépek 
karbantartása, szervizelése) tekintetében benyújtott mindkét ajánlat érvényes, azonban az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó érvényes ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló – az eljárást megindító 
felhívás kérelem részében és a bontási eljáráson, az ajánlatok bontása előtt közölt, a bontási jegyzőkönyvben 
rögzített - nettó 90.000.000,- Ft fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.  
 
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást eredménytelenné 
nyilvánította.  

A fedezethiány miatti eredménytelenségre figyelemmel indokolt a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása. 
 
c) A felhívást kiegészítő egyéb közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:  
 
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 

http://www.obudairendelok.hu/
mailto:kozbeszerzes@ecovis.hu
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számára, az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (az útmutatót, a műszaki leírást, a benyújtandó igazolá-
sok, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott nyilatkozat mintákat, a szerződés-tervezetet stb.) jelen felhívással 
együtt korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen az alábbi elektronikus elérhetőségen teszi 
hozzáférhetővé: www.obudairendelok.hu 
 
Fentieken túl az egyéb közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg, ellenérték 
nélkül, elektronikus úton megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. 
 
d) Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  
 
Fő CPV-kód:  
50421200-4 
 
Az alábbi berendezésekkel kapcsolatban teljeskörű javítási és karbantartási, szervizelési tevékenység: 
 

1 db RTG, Bucky állvány tip:BA-1 

1 db RTG. Horizontális Rétegfelvételi szerk. 

1 db RTG. Motoros döntésű vizsg. szerk. tip:UV-4/A 

1 db RTG. Berendezés 2 mh. tip:EDR-750/B 

1 db RTG. Filmelőhívó félautomata tip:Protec 1170 

1 db RTG. Képerősítő rendszer tip:Emerix 22805 eszközhöz 

1 db RTG. Filmkiértékelő 100x100 tip:Soliscope 

1 db RTG. Ernyőszűrő berendezés Canon 

1 db Röntgen generátor Emerixhez 11548 eszköz tartozik 

1 db RTG Belgyógyászati képerősítő berendezés   tip:BK9/6-4-1 

1 db RTG. Berendezés tip:EDR.-750/B 

1db RTG. Lapfilmelőhívó automata tip:Pentacom AR-510 

1 db RTG.Fogászati képfeldolgozóval/RV/ 

1 db RTG. Filmelőhívó fog.automata/Periomat/ 

1 db VELOPEX INTRAX FOG.RTG.ELÖHIVO AUTOMAT NAPFÉNY BETÖLTÖVEL 

1 db RTG. Filmelőhívó fogászati automata 

1 db RTG.készülék+szék fog./Stomax/ 

1 db RTG.fogászati oromatic/708 CC/ 

1 db RTG.Filmelöhivó fog.automata/Periomat/ 

1 db Panoráma rtg.készülék 

1 db Intraorális digitális rtg. 

1 db Falikaros röntgen 

1 db Falikaros röntgen - Minray Intraoral 

1 db RTG.Fog.készülék/Stomax-loo/ 

1 db Röntgendigitalizáló - Digora Optima Mini 

1 db SHIMADZU Sonialvision Safire /Digitális vizsgáló szerkezet/ 

2 db FUJIFILM AcSelerate FDR 200 /röntgen felvételi rendszer/ 

1 db PACS rendszer Hardware/softver elemekkel,Inf.rendszer.verzió: 4.4.5 
 
A szolgáltatás elemei különösen: 
 
a.) A szerződés időtartama alatt felmerülő javítások, karbantartások, időszakos átvizsgálások szakszerű  

és garanciális elvégzése a gyári előírásoknak megfelelően, ezen belül különösen: 

http://www.obudairendelok.hu/
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Negyedéves gyakorisággal (a megrendelővel történt egyeztetés szerinti időpontban): 
• készülékek, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése a gyártói 
utasításoknak megfelelően, 
• minden, a kifogástalan üzemhez szükséges felülvizsgálati, ellenőrzési és után-állítási munka elvégzé-
se, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával. 
 
Szoftver-követési szolgáltatás PACS informatikai rendszerre továbbfejlesztés (upgrade): 
• Verziókövetés: a programok gyorsabb, az Ajánlatkérőnek a legújabb lehetőségeket szolgáló program-
változatok biztosítása. A program továbbfejlesztett változatait az Ajánlatkérő elfogadja, azzal a feltétel-
lel, hogy ezzel az addigi szolgáltatáskör nem csökken. 
• Telepítés, betanítás: A szoftverek újabb verzióinak telepítését, és a kezelőszemélyzet betanítását az 
Ajánlattevő munkatársai végzik.  
 
Minden egyéb, a gyártó által a berendezésekhez átadott karbantartási és szerviz gépkönyv (továbbiak-
ban: gépkönyv) által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gyakorisággal el 
kell végeznie Ajánlattevőnek. 
 
• A szerződés teljes időtartama alatt az összes felmerülő javítás elvégzése, a szükséges alkatrészek 
biztosításával. 
• Az előírt időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése. 
• Ajánlattevő köteles munkanapokon 8-20 óráig elérhető telefonos hibabejelentő vonalat biztosítani. 
 
Ajánlattevő úgy köteles az ajánlati árat megadni, hogy Ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül további 
költségek elszámolására nem jogosult. 

 
b.) Meghibásodás esetén az Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő értesítésétől (hiba bejelentés) számított 1 órán 

belül az 1 pontban rögzített készülék javítását a helyszínen személyesen vagy telefonon, illetve egyéb 
eszköz igénybevételével nyújtott távsegítség útján megkezdeni. 

c.) Ajánlattevő a szakszerű és a gyári előírásnak megfelelő rendszeres szervizelési, karbantartási és a 
gépkönyv által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gyakorisággal teljesíti, 
melynek keretében a megbízható és zavarmentes üzem biztosításához szükséges teljes körű javításo-
kat, cseréket végzi el. 

d.) Ajánlatkérő igénye esetén Ajánlattevő köteles bármely munkanapon az Ajánlatkérővel egyeztetve, 8 és 
10 óra között az Ajánlatkérő székhelyén, illetve telephelyein személyes bejárást biztosítani. 

 
További részletek a műszaki leírásban. 
 
e) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra 
kerül:  
Vállalkozási szerződés „Röntgen gépek karbantartása, szervizelése” tárgyában. 
 
f) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés 
alkalmazására sor kerül–e: Nem releváns. 
 
g) A szerződés teljesítés határideje, illetve időtartama:  
A szerződés a felek aláírását követően, az utolsó aláírást követő 5. napon lép hatályba és a hatályba lépéstől 
számított 36 hónap határozott időtartamra szól. 
 
h) A teljesítés helye: Budapest, Főváros III. kerület 
Ajánlatkérő 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. szám alatti székhelyén, illetve 1038, Budapest, Csobánka tér 
6. és 1032 Budapest, Laktanya út 4. szám alatti telephelyein. 
NUTS-kód:1 HU101 
 
i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
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A szerződés ellenértékéről a nyertes ajánlattevő havonta, a tárgyhónapot követő hónapban, a szerződésben 
foglalt feladat teljesítését követően állíthat ki számlát az ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. Az ajánlatkérő 
az igazolt teljesítést követően, havonta, a szerződésben foglalt feladat teljesítését követően szerződésszerű-
en és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésben foglaltak 
szerint jár el, figyelemmel a Kbt. 135. §-ában foglaltakra, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-ában foglaltakra, azaz az ajánlattevő számláját/számláit a számla kézhez-
vételétől számított 60 napon belül teljesíti banki átutalással. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, 
hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik. 

A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. 
 
Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elis-
mert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ-
ségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tár-
saság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (10)-(11) bekezdései, a Kbt. 136. § (1) bekez-
dés a) és b) pontjai, valamint a Ptk. 6:155. § (1) és a 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.  
 

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.  

 
j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Az ajánlatkérő 
többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  
 
k) A rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: Részajánlat nem tehető. 

ka) Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 
részre lehet-e ajánlatot tenni: - 

kb) Tájékoztatás arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek szá-
ma: Nem releváns, részajánlat nem tehető. 

kc) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: A feladat összetettségének, a gazdasági, 
műszaki, minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontoknak vizsgálata során az 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a részajánlattételi lehetőség biztosítása nem indokolt. 

A részekre történő ajánlattétel a gazdasági ésszerűséget negatívan érintené, mivel a részajánlattételi 
lehetőség biztosítása esetén a gazdasági szereplők kisebb árkedvezményt nyújtanának, ami az 
ellenszolgáltatás ellenértékének jelentős növekedését eredményezné.  

A minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok (időbeli ütemezés kialakítása, a 
munkavégzés megszervezése) is a részekre történő ajánlattétel mellőzése mellett szólnak: a különböző 
helyszíneken felmerülő eltérő munkák több szerződés útján történő megvalósítása az Ajánlatkérő 
adminisztrációs és egyéb költségeit jelentősen emelné, többletköltséget róna az Ajánlatkérőre, továbbá a 
feladatok megfelelő minőségű elvégzését is veszélyeztetné. 
 
l) Az ajánlatok értékelési szempontja: Az Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott 
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján 
értékeli az alábbiak szerint: 
 
 

Értékelési részszempontok: Súlyszám: 

1. Karbantartási szolgáltatás hibás, illetve 20 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
ráshoz 

 
„Röntgen gépek karbantartása, szervizelése” 

 

5 
 

késedelmes teljesítésből adódó kötbér mérté-
ke naponta (az adott havi Szolgáltatási díjra 
vetítve, %-ban megállapítva legalább 1% leg-
feljebb 3%) 

2. Vállalt jótállási garancia javítás-
karbantartás esetében (egész hónapokban 
kifejezve, legalább 12 hónap) 

10 

3. Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész 
tekintetében (egész hónapokban kifejezve, 
legalább 12 hónap) 

20 

4. Nettó ajánlati ár (szolgáltatási díj nettó Ft/ 
hónap) 

40 

 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedve-
zőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb 
súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző 
jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 
 
A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 
 
Az értékelés módszere az alábbi: 
A 4. részszempont esetén a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mel-
léklet A) 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás (relatív értékelés módszere) alkalmazása, amelynek kereté-
ben az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maximális pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján 
számolja ki a pontszámokat:  
 
(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált azaz  
P = ((Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
 
Pontszámok: 1-100. A pontszámok két tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, és a matematika 
szabályai szerint kerülnek kerekítésre.  
 
A 4. részszemponthoz ajánlatkérő ártáblázatot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ártáblázat-
ban köteles ajánlattevő feltüntetni a benne szereplő gépek és berendezések szerinti nettó havi szolgál-
tatási díjat. Az összes gép/berendezés havi szolgáltatási díjának számtani összegét kell ajánlattevőnek 
a felolvasólapon szerepeltetnie, mint a „Nettó ajánlati ár (szolgáltatási díj nettó Ft/ hónap)” értékelési 
részszempontra tett ajánlatot.  
 
Az értékelés módszere a 1.-3. részszempontok esetében "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. számú melléket A) 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás (relatív értékelés mód-
szere) alkalmazása, amelynek keretében az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi értékekre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvezőbb tartalmi értékhez 
viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat:  
 
(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb azaz  
P = ((Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  
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Pmax: a pontskála felső határa , Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
 
Pontszámok: 1-100. A pontszámok két tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, és a matematika 
szabályai szerint kerülnek kerekítésre.  
 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként 
összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 1. részszempont tekintetében kizárólag a részszempontnál 
megjelölt minimum és maximum érték közötti értekét jelölhetnek meg. Amennyiben ajánlattevő a megjelölt 
határértékeknél alacsonyabb vagy magasabb értékre tesz ajánlatot, az az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2. és 3. részszempont tekintetében kizárólag a 
részszempontoknál megjelölt minimum értéket elérő értéket jelölhetnek meg. Amennyiben ajánlattevő a meg-
jelölt határértékeknél alacsonyabb értékre tesz ajánlatot, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
A jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelennek minősíti. 
 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként 
összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
 
m) A kizáró okok 
 
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni. 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- q) pontjaiban meghatározott, valamint a Kbt. 
62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolá-
sában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás 
során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja) 
 
3) A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fenn-
állása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata 
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket ho-
zott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát (Kbt. 64. §). 
 
Az igazolás módja:  
 
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. 
rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további 
ajánlattevőknek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása 
alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (Korm. rende-
let. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tarto-
zik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. §-a szerinti 
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az 
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely aján-
lattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.  
 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt 
az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlat-
kérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. A 
Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn 
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, 
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.  
 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 
Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 64. § szerinti öntisztázás esetén a jogerős határo-
zatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Az ajánlatban be kell nyújtani az 
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-
(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67.§ (4)]. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában 
csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget 
tesz a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozati kötelezettségének. [Korm. rendelet 15. § (1)]. 
 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 
67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot nyújt be. [Korm. rendelet 15. § (2)]. 
 
Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania [Korm. rendelet 3. §].  
 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is. (Korm. rendelet 13. §) 
 
 
Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás 
lehetőségére).  
 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn 
nem állását ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmas-
ság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás 
megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
 
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolat-
ban is benyújthatók.  
 
n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, a megkövetelt 
igazolási mód: 
 
1./ Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlatban az ajánlattevőnek és – 
amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy 
kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapaci-
tásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Korm. rendelet 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) 
foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfo-
gadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolá-
sa kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitölté-
sét, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
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A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó, alább rögzített részletes ada-
tokat tartalmazó igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb okiratokat az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése sze-
rinti külön felhívására köteles benyújtani. 
 
A gazdasági szereplő által ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat 
az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, 
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket az Ajánlatkérő az igazolá-
sok benyújtására fel kíván hívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtja, az Ajánlatké-
rő nem hívhatja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 
benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint - hiánypótlást ren-
del el vagy felvilágosítást kér. 

2./ Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon köve-
telményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az 
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

3./ Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitá-
sára támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az eset-
ben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

Ha az adott szervezet nem pénzügyi –gazdasági alkalmasság igazolására került bevonásra (hanem pl. mű-
szaki-szakmai alkalmasság igazolására, vagy valamely nyilvántartásban való szereplés, vagy előírt engedély 
igazolása miatt) csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerző-
dés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. 

4./Az előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az 
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesí-
tésben. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatának a referen-
ciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, 
hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében; az Ajánlatkérő a szerződés 
teljesítése során köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke előző mértéknek 
megfelel. (Kbt. 65. § (9) bekezdése) 
 
5./ Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel 
meg, az alkalmassági követelmények tekintetében, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - 
az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására - az eljárást megindító felhívásban előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

6./ Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához fel-
használja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

7./ Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek fel-
használására jogutódlás eredményeként - a jogelőd 3./ pont szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, 
ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - 
ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 
Kbt. 64. § szerinti – öntisztázás – lehetőségével és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására 
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. (Kbt. 65. § 
(11) bekezdése) 

8./ Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegy-
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zékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől szár-
mazó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre az ajánlatba csatolt külön nyilatko-
zatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus 
nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. 

9./ Jelen alpontban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a továbbiakban: Korm. rendelet. 
 
Gazdasági - pénzügyi alkalmassági követelmények: 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. 
§ (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési doku-
mentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek 
azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követel-
mények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általá-
nos jelzése) kitöltését.  
 
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további 
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása 
alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19. §) foglal-
taknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatáro-
zott alkalmassági követelménynek.  
 
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazo-
lás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát. igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági 
szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
 
A Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha 
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a 
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.  
 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 
Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdés a) és d) pontja 
szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:  
 
P1. Ajánlattevő a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja valamennyi pénzforgalmi szám-
lavezető pénzügyi intézményétől származó, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra 
vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi bankszámla száma, - mióta vezeti a 
pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját, - volt-e a felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hó-
napban 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számláján.  
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak során megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben e 
bankszámlák esetében is szükséges a banki információ becsatolása. A teljes körű ellenőrizhetőség érdeké-
ben szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzfor-
galmi számlájáról. Ajánlatkérő a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatáro-
zott fogalmat érti.  
 
P2. Az ajánlatban csatolni kell az orvosi - medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására, karbantar-
tására, és szervizelésére vonatkozó felelősségbiztosításnak a fennállásáról szóló igazolást (Korm. rendelet. 
19. § (1) bekezdés d) pontja). 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
P1. A alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban bármelyik pénzfor-
galmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.  
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P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 10.000.000,- Ft / káresemény összegű orvosi - 
medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására, karbantartására, és szervizelésére vonatkozó fele-
lősségbiztosítással. 
 
Műszaki- szakmai alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet. 1. § (1) bekezdésében és II. Fejezetében (5. §) foglaltak-
nak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági 
szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. 
Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.  
 
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok benyújtása az 
Ajánlatkérő felhívása alapján történik, amelyeket az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének és 
21-22. § foglaltaknak megfelelően ellenőriz.  
 
A Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha 
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a 
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.  
 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 
Korm. rendelet. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (5) bek. pontja szerinti 
(Ajánlatkérői felhívásra történő) részletes igazolás módja:  
 
M1) Az ajánlattevő alkalmassága a Korm. rendelet. 21. § (3) bek. a) pontja alapján igazolható a felhívás fel-
adásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak 
bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás értékét,a teljesítés idejét (befejező és kez-
dő 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 
ajánlattevő 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 szerző-
dést 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 alap-
ján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával is igazolható.  
 
M2) A Korm. rendelet. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azon szakemberek megnevezése, képzettségük, szak-
mai tapasztalatuk ismertetése - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek -, akiket ajánlattevő be kíván 
vonni a teljesítésbe, saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettségről szóló iratok egyszerű másolatának 
csatolása.  
 
Ajánlattevő nyilatkozzon a szakember rendelkezésre állásáról.  
 
Ajánlattevő 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 nyilvántar-
tásban 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 szüksé-
ges.  
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A jelen pont szerinti értékelési részszempont tekintetében az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 
hogy az időben párhuzamos tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számíta-
nak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.  
 
M3) A Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezé-
sek, szükséges szállítóeszközök, illetve műszaki felszereltség leírásával.  
Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata, miszerint a bemutatott eszközök a szerződés teljes hatálya alatt ren-
delkezésre 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) A Korm. rendelet  21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések be-
mutatásával. - Ajánlattevő csatolja a minőségbiztosítási tanúsítványait ISO 9001 és ISO13485 vonatkozásá-
ban (Minőségbiztosítási tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől szárma-
zó egyenértékű tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyíték).  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
M1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 
hónapban) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (Röntgen gépek karbantartása, szervizelése) szerinti 
referenciával, összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 000 000 Ft 
értékben. 
 
Az M1) alkalmasság minimumkövetelmény legfeljebb 2 (kettő) referenciával igazolható.  
 
A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak (3 év) alatt befejezett, de leg-
feljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.  
 
A Korm rendelet 21/A. §-a szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) 
pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 
    
M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt személyek-
kel:  
a) 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 5 év a röntgen berendezések javításában, 
karbantartásában szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
M3) 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) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem felel meg az ISO 9001:2008 és az ISO13485:2003 szabványok által 
előírt minőségirányítási követelményeknek. 
 
o) Az ajánlattételi határidő: 2017. december 07. 09:00 
 
p) Az ajánlatok benyújtásának címe, és a benyújtás módja:  
 
Cím: Balogh - B.Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda; 1036 Budapest, Bécsi út 52. II. em. 6-7.- 
recepció 
 
A benyújtás módja: Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az 
Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 2 db - a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf 
kiterjesztésű file-ként tartalmazó - elektronikus másolati példány benyújtását is (CD-n vagy DVD-n). Az ajánla-
tot írásban és zártan, a megadott címre, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlat nem nyújtható be telefax és e-mail útján. 
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Az ajánlatok közvetlen módon történő leadása az alábbi időpontokban lehetséges munkanapokon: 
Hétfő-Péntekig: 9.00-17.30 óra 
 
Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 
 
q) Az ajánlattétel nyelve: ajánlat és az ajánlat is csak magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven 
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. 
A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  
 
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az 
Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében 
vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az Ajánlattevő által készített 
vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani.  Az Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak, aján-
lattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi 
záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat 
magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.” A fordítás megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 
r) Az ajánlat(ek) felbontásának helye, ideje és az ajánlat(ek) felbontásán jelenlétre jogosultak 
 
Az ajánlatok felbontásának helye: Balogh - B.Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda; 1036 Budapest, 
Bécsi út 52. II. em. 6-7. - tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. december 07. 09:00 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározottak. 
 

 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell meg-

kezdeni. 

 Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott szemé-

lyek, a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E szemé-

lyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

 Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), vala-

mint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelés-

re kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet 

összege is. 

 Az ajánlatok felbontásáról és az előírt adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A határidő után be-

érkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az elkésett 

- ajánlattevőnek megküldi. 

s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap, 
figyelemmel a Kbt. 100. § (4) bekezdésében foglaltakra. 

 
Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére, 
miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
 

t) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 
 
u) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: Ajánlatkérő nem ír elő a szerződés teljesíté-
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sére vonatkozó különleges feltételt. 
 
v) Európai Uniós programra vonatkozó utalás: A közbeszerzés nem az Európai Unióból származó forrás-
ból támogatott. 
 
z) Egyéb információk: 
 

1./ Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az Ajánlatkérő előírja a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 3 db - a teljes ajánlatot szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-
ként, továbbá az árazott költségvetéseket az Ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségve-
tés Ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) tartalmazó - elektronikus másolati példány benyújtását is 
(CD-n vagy DVD-n). 

A benyújtott példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó.  

Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy fűzni. Ameny-
nyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt cégszerű aláírással kell ellátni.  
Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon (csomagon) minimum az 
eljárás rövid tárgyát „Röntgen gépek karbantartása, szervizelése” 

feliratot, továbbá az ajánlattevő nevét és címét fel kell tüntetni.  

Ha az ajánlatot tartalmazó boríték vagy csomag nincs megfelelően megcímezve, illetve feliratozva, 
akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért 
vagy idő előtti felbontásáért. 
 
2./ Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő:  
 
Az ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a szerződés-tervezetben 
meghatározott esetekben és mértékben.  
 
3./ Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok: 
 
3.1/ A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. (Lásd az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-
mintát!) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket is tartalmaznia kell. 
 
3.2/ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozat-mintát!) nemlegesség esetén is, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz az 
ajánlatban, meg kell jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
3.3/ Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66.§ (4) 
bekezdése) (Lásd az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-mintát!) 
 
3.4/ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti 
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. (Kbt. 66. § (2) 
bekezdése) (Lásd az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-mintát!) 
 
3.5/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján nyilatkoznia kell, hogy van-e a 
cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált - és így a cégokmányokban nem szereplő - 
változásbejegyzési kérelme. (Lásd az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-mintát!) 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
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cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.  
 
3.6/ Az ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi 
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
 
3.6.1./ az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját, természetes személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi illetőségű ajánlattevő, gazdálkodó 
szervezet esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot [pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú 
előtt aláírt) vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát]; 
 
3.6.2./ a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazást. 
 
3.7/ Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az árazott ártáblázatot. 
 
3.8/ Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást 
biztosítani. 
 
4./ Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), azonban az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nem tehetnek közösen ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük (konzorciumi megállapodás) egymással, melyben szabályozzák a 
közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.  

A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét; 
- a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
- az ajánlat és a szerződés aláírása módjának ismertetését; 
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni, aki korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt/ajánlattevőt 
képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban megtehető jognyilatkozatok tekinteté-
ben; 
- a külön-külön a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük mértékét, 
valamint a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés 
megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevő/ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges mun-
kák megvalósításáért; 
- azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó-
feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös részvételi 
jelentkezést létrehozó megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség 
szerződésszerű teljesítéséig. 

A közös ajánlattevők közötti megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 
közös ajánlattevők megjelölését. 

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az aján-
latkérő a közös ajánlattevőknek/ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megálla-
podásban megjelölt szerinti képviselőnek küldi meg! 

A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és 
nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
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nem következhet be. 
 
5./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján 
megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni.  
 
6./ Tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai: Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és 
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához 
a tárgyalások befejezésének időpontjától, illetve a végleges ajánlat benyújtásától 30 napig kötve van. 
 
Az eljárásban az ajánlat bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi, a Kbt. 89. §-ában foglaltakra figye-
lemmel.  
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem ered-
ményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési do-
kumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell 
érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során 
vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére.  
 
A tárgyaláson csak a kizáró okok hatálya alatt nem álló ajánlattevő vehet részt.  
 
Az ajánlatkérő előre láthatólag egy tárgyalást kíván tartani. Az ajánlattevőkkel együttesen történik a tárgyalás. 
 
Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tár-
gyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. 
 
Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevők a tárgyalásról történő távolmaradásukat előzetesen írásban jelezzék. 
 
A tárgyalás alkalmával a felek az ajánlat tárgyát képező ajánlati árról, egyéb értékelési részszempontokról, a 
műszaki tartalomról illetőleg az egyéb szerződéses feltételekről egyeztetnek, a végleges szerződés és mű-
szaki tartalom kialakításának érdekében. 
 
Valamennyi tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, amit a következő tárgyalási forduló megkezdéséig - 
egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott 
tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon 
belül meg kell küldeni. 
 
A végleges ajánlatok megtételére történő felhívást megelőzően Ajánlatkérő minden tárgyaláson részvételre 
jogosult ajánlattevőt megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum bármely 
módosításáról. 
 
A tárgyaláso(ko)n kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot. Amennyi-
ben a tárgyaláson megjelent képviselő képviseleti jogosultsága közhiteles nyilvántartásból, vagy az ajánlatból 
nem derül ki, úgy képviseleti jogosultságát az ajánlattevő szervezeti képviseletére jogosult személytől szár-
mazó eredeti meghatalmazással köteles igazolni. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogo-
sultságának meglétét ajánlatkérő ellenőrzi a tárgyalások megkezdésekor. 
 
Ha az ajánlatkérő és a tárgyaláson jelen lévő ajánlattevők a végleges szerződéses és műszaki tartalomról 
megállapodtak, vagy ha megállapodás hiányában az ajánlatkérő a szerződéses és műszaki feltételek további 
módosítását nem kívánja, a tárgyalásokat lezárja. A tárgyalások lezárása az utolsó tárgyalási forduló jegyző-
könyvében rögzítésre kerül. A tárgyalások lezárásaként, azzal egyidejűleg az ajánlatkérő az ajánlattevő-
ket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. A végleges ajánlatok beadásának határideje 
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(végleges ajánlattételi határidő) várhatóan úgyszintén az utolsó tárgyalási forduló jegyzőkönyvében kerül rög-
zítésre.  
 
A végleges ajánlat írásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz részt, 
ellenkező esetben a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. 
 
Amennyiben Ajánlattevő határidőben nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlatkérő a végleges 
ajánlatok értékelése során ezen első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatot nem veszi figyelembe. 
 
 
 
A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján értékeli és - ha az eljárás korábbi szakaszában nem került sor az igazolások bekérésére - a 69. § (4)-
(6) bekezdései szerint jár el. 
    
Első tárgyalás tervezett időpontja és helyszíne:  
 
2017. december 15. 10:00 
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. székhelye, 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. III. emeleti 
Tanácsterem 
 
7./ Árfolyamok: Az ajánlatok benyújtása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlat-
tevőknek a referenciák esetében a teljesítés időpontjában érvényes, árbevétel tekintetében az érintett év 
utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell. Az ajánlatban szereplő, 
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak 
az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felme-
rült összes költség az ajánlattevőt terheli. 
 
8./ Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak az irányadók. 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlat-tétel 
érdekében – az eljárást megindító felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 
A kiegészítő tájékoztatás írásban kérhető. 

A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett a tájékoztatásban meg kell jelölni a kapcsolattartó 
személyét, fax számát és email címét, ahová az Ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!  

Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az eljárás 
rövid megnevezését („Röntgen gépek karbantartása, szervizelése").  

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb 
megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a 
kozbeszerzes@ecovis.hu e-mail címre is.  
 
9./  Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  
 
10./ Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 
  
11./ Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és/vagy email-elérhetőséget adjon meg, amely 
a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén belül a k i-
egészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó 
személynél megjelölt faxszámra és/vagy e-mail címére megküldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös ajánlattevő részére jogha-
tályosan kézbesítettnek tekintendő.  

mailto:kozbeszerzes@ecovis.hu
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Amennyiben a fentiek ellenére az ajánlattevő olyan telefax/e-mail elérhetőséget ad meg, amely valamely, a 
fogadó (ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet fogadá-
sára, vagy az ajánlattevő egyáltalán nem ad telefax/e-mail elérhetőséget, az ajánlattevő részére a kiegészítő 
tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a 
kézbesítés ezen eltérő formáját! 

Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, mint közbeszerzési dokumentumot a www.obudairendelok.hu címen 
is elérhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás(ok) az egyéb közbeszerzési dokumentumok részének tekinten-
dők, azzal együtt kezelendők. 

  
12./ Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a hiánypótlások teljesítése 
során a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal az Ajánlatkérő élni kíván, azaz, ha a hiánypótlás be-
nyújtása során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az Ajánlatkérő 
nem rendel el hiánypótlást. 
 

13./ Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlat-
kérő az eljárást megindító felhívást megküldte.  

A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhí-
vást. 

14./ Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának és azok előírt igazolási módja a minősített aján-
lattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúb-
bak. 

15./ Az ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, ame-
lyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, 
ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illeté-
kes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 
 
Az ajánlattevők az alábbi hatóságoktól kaphatnak tájékoztatást:  

 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Fő-
osztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és Mu. Hatósági és Behajtási Osztály 
 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-ail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat tel.: 06-1-795-5010 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
  
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Postacím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

http://www.obudairendelok.hu/
mailto:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,%20munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Telefon: +36-1-373-1800 Fax: +36-1-373-1810 
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont-
ja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és mun-
kajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illet-
ve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

Az Ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, 
csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a hivatkozott követel-
ményeknek. 

 
16./ Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
17./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontját. 
 
18./ Szerződéskötés: 
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a 
szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy 
a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás 
eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a 
módosított összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
 
19./Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
 
zs) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. november 22.  
 
Módosítás megküldésének a napja: 2017. november 30.  
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