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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK   

 

1./ A Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.), - a 

továbbiakban Ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

Harmadik rész szerint, 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 113. § (1) bekezdés 

szerint, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, nyílt közbeszerzési eljárást 

kezdeményez az Ajánlatkérő egészségügyi intézmény által EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - 

„A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek 

beszerzése” tárgyában. 
 

A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a jelen Közbeszerzési 

Dokumentum III. fejezete tartalmazza. 

 

 Ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattétel időpontjában rendelkezik a 

forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel. A fenti engedélyek hiányában az 

Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

 

  Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési dokumentumban 

részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki előírások, műszaki 

ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározás 

érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. 

Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az 

ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban 

meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő 

ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa 

javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 

meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő 

feladata, ill. kötelezettsége. 

 

  Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös 

ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó 

szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

  Azonban közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan 

felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó 

megállapodást. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a 

szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

 

 

2./ Az eredményhirdetés időpontja  

  

 A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető 

legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig bírálja el, 

és erről, a Kbt. 79. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, haladéktalanul, de 
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legkésőbb a döntés meghozatalának napjától számított három munkanapon belül, az 

eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, tájékoztatja ajánlattevőket. 

 

 

3./ A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

  

A Kbt. 131. § (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól 

számított tizenegyedik napon 

 

Hely: Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) 

 

A Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a 10 

napos moratórium letelte előtt is megköthető. 
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II. FEJEZET 

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

1./ Pénzforrások, szerződéskötési engedély 

 

 Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Közbeszerzési Dokumentum szerinti szerződés 

megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. Az Ajánlatkérőnek a beszerzéshez 

rendelkezésre álló anyagi fedezete behatárolt, ezért felhívja az Ajánlattevők figyelmét, 

hogy amennyiben egyik Ajánlattevő sem tesz az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 

fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, az eljárást az Ajánlatkérő 

eredménytelennek nyilvánítja (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja). 

 

 

2./ Az ajánlat költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 

kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől 

függetlenül. 

 

  

3./ Közbeszerzési Dokumentum  

 

3.1. A beszerzéssel kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint 

a szerződéses feltételeket a jelen Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.  

 

Az Ajánlati Felhíváson kívül a Közbeszerzési Dokumentum az alábbiakat tartalmazza: 

 

 a.) Alapvető információk                               (I. fejezet) 

 b.) Utasítások az Ajánlattevők részére         (II. fejezet) 

 c.) Műszaki leírás     (III. fejezet) 

d.) Szerződés                                                 (IV. fejezet) 

 e.) Iratminták, Ajánlati forma és ártáblázatok  (V. fejezet)     

 f.) Mellékletek    

 

 

3.2. A Kbt-ben előírt és a Közbeszerzési Dokumentumban bekért információknak és 

okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő 

felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának 

következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása 

esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.  
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4./ Az Ajánlati Felhívás, illetőleg az Közbeszerzési dokumentum pontosítása, 

kiegészítő információk nyújtása 

 

 Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, a Kbt. 

56. § (1) bekezdés alapján. A Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján a kiegészítő tájékoztatást 

a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül meg kell adni. 

  

Ha az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz, és a válasz 

figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében 

foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az Ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak: 

 

 Fair-Tender Kft. (1171 Budapest, Czimra Gyula u. 37.)  

 e-mail cím: fairtender@t-online.hu 

 

 

5./ Az Ajánlati Felhívás és az Közbeszerzési dokumentum módosítása 

 

5.1. Az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig az Ajánlatkérő bármikor, bármely okból, 

akár saját kezdeményezésére, akár egy leendő Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul 

módosíthatja a Közbeszerzési dokumentumot és az Ajánlattételi Felhívást.  

 

5.2. A módosított feltételekről, az ajánlat benyújtási határidejének lejárta előtt egyidejűleg, 

közvetlenül minden gazdasági szereplőt értesíteni kell. Ezzel egyidejűleg minden 

érintett gazdasági szereplőnek meg kell küldeni a módosított közbeszerzési 

dokumentumot. 

 

 

6./ Az ajánlat elkészítése 

 

 Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes 

levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. 

  

 Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból 

eredő következményeket Ajánlattevő viseli.   

 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 

magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
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dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.  

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ahol e törvény vagy e törvény 

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 előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy – ha az ajánlatkérő lehetővé teszi 

– hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 

egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és  

a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Tel: (36-1)  795-7977 

Fax: (36-1)  795-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Posta cím: Pf. 672. Budapest 1539. 

Tel.: +36-1/336-7843, Fax: +36-1/336-7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

 

 

Országos Közegészségügyi Központ:  

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.,  

levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,  

zöld szám: 06-80-204-264,  

a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.okk.okbiantsz.hu internet-címen 

található 

 

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  

tel.: 06-1-301-2900,  

fax: 06-1-301-2903,  

zöld szám: 06-80-204-258,  

a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen 

található 

mailto:MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.okk.okbi.hu/
http://www.mbfh.hu/
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NAV:  

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

tel.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5382,  

kék szám: 06-40-42-42-42, 

 a területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-

címen található 

 

KH:   

1026 Budapest, Riadó utca 5.; Postafiók cím: 1525. Pf. 166.;  

Telefon: 06-1-882-8502;  

Telefax: 06-1-882-8503;  

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

internet-címen találhatók. 

 

A környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

internet-címen találhatók. 

 

 

 

7./ Az ajánlatot alkotó okmányok 

 

 Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak az ajánlat alapján szállítani vállalt termékeken 

túl - melyre vonatkozó részletes előírások az Közbeszerzési dokumentum III. 

fejezetében találhatóak - jól elkülöníthető részekben és sorrendben az alábbi okiratokat, 

igazolásokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 

 

a.) Ajánlati borítólap(ok) majd a következő oldalon az oldalszámokat is tartalmazó 

tartalomjegyzék  (Ld. Iratminták, Ajánlati borítólap) 

 

b.) Kitöltött és cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat, felolvasólap és ártáblázat a 

V. fejezetben meghatározott formában (az alvállalkozók tekintetében nem 

csatolandó);  

 

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek 

ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 

szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 

alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § 

http://www.nav.gov.hu/


Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  
„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 

____________________________________________________________________________________ 

 

9 

 

szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 

megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 

felel. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó 

vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 

szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a fentiekben előírt kizáró okok. 

 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az 

eljárás során következnek be. 

 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 

igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot 

kell benyújtania. 

 

 

c.) azok az okmánybizonylatok, amelyek igazolják az Ajánlattevő, továbbá az 

alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb gazdasági szereplő:  

jogszerű működését: 

- Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó 

szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 

ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 

másolatát. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges! 

 

- az ajánlatot, valamint az annak részét képező nyilatkozatokat aláíró 

személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírási mintájának egyszerű másolata, illetve részükre a cégkivonat szerint a 

cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazás;  

-  egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata,  

 

d.) Az Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti azon nyilatkozata, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 

e.) az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazoló okmányok; 
 

Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő 

pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket 
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Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a 

következő módon: 

 

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja 

Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, 

arra vonatkozóan, hogy megfelel az alábbiakban előírt alkalmassági 

követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az 

alábbi alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és 

dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött hiánypótlási 

felhívás esetén kell benyújtani! 

 

 

M1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az 

eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 éven belül a 

közbeszerzés – ultrahang készülékek szállítása - tárgyában teljesített legjelentősebb 

szállításainak ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott 

igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdete és 

vége év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, 

mennyisége, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és 

telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e.  

A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.  

 

Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

23.§ szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek 

igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven 

belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 

 

 

M2. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint 

érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely 

garantálja, hogy a berendezés az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen 

forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra. A termék megfelel a rá 

vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító 

nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM 

rendelet).  

 

 

A 321/2015 (X. 30.)  Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az 

esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra 

is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 

követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 

jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
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letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 

elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 

igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt 

egyéb igazolási módok helyett. 

 

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös 

ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)  

 

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti 

szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése alapján történik. 

 

 

f.) A Közbeszerzési Dokumentumban előírt minden, a fentiekben nem nevesített egyéb 

igazolás, tanúsítvány és dokumentum, valamint az ajánlattevők által csatolni kívánt 

további dokumentumok.  

 

g.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlata részeként fénymásolatban becsatolt 

iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, és azok az eredeti iratokkal 

tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. 

 

h.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában idegen nyelven becsatolt 

valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a 

becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében 

megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 

 

i.)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési 

eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és 

ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem. 

 

j.) Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat 

tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott 

ajánlat tartalmával. 

 

 
 

8./ Az ajánlati árak 

 

8.1.  Az Ajánlattevőnek a jelen Közbeszerzési Dokumentumban megadott ártáblázatban fel 

kell tüntetni a szerződés értelmében általa szállítani kívánt termékek egységárait, 

valamint a teljes ajánlati árat, az ártáblázatban megadott előírásoknak megfelelően. 

 

8.2.  Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati árak meghatározása külföldi ajánlattevő esetén 

DDP az Ajánlatkérő Intézmény székhelye/telephelye (INCOTERMS 2010) paritáson, 

belföldi ajánlattevő esetén az Ajánlatkérő Intézmény székhelyére/telephelyére 

költségmentesen leszállítva paritáson történik azzal, hogy az árnak tartalmaznia kell 
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a Közbeszerzési Dokumentumban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó 

valamennyi szolgáltatás ellenértékét.  

  

8.3. Belföldi és külföldi ajánlattevők az ajánlati árak megadásakor áraikat, valamint az 

ÁFA összegét külön tartoznak szerepeltetni. 

 

 

8.4.  Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az üzembehelyezést, a kezelő személyzet 

betanítását, és 5 napos próbaüzemet. 

 

 

8.5.  Ajánlattevőnek a rendszerre min. 24 hónap teljes körű jótállást kell vállalni, a 

bejelentést követő munkanapi hibaelhárítási határidővel.  

 

 

9./ Szerződéses árak 

 

9.1. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek 

tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között sem 

változtathatók meg. 

    

9.2. Amennyiben az ajánlattevő a 9.1. pontban meghatározott feltételeknél, az Ajánlatkérő 

számára hátrányosabb feltételekkel nyújtja be ajánlatát, az Ajánlatkérő - mint a 

Közbeszerzési Dokumentumban foglalt feltételeknek nem megfelelő ajánlatot 

érvénytelennek nyilvánítja. 

 

 

10./ Az ajánlat pénzneme 

 

 Az árakat az alábbiak szerint kell megadni: 

 

Az Ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be. 

 

 Egyéb devizanemben megadott árak esetén az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 

nyilvánítja.  

 

Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 

vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott 

devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati 

felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték 

képezi.  

 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. 
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Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. 

 

 

11./ Teljesítési és fizetési határidők 
  

11.1. A jelen Közbeszerzési dokumentumban specifikált áruk szállítását a III. fejezetében 

foglalt adás-vételi szerződés hatályba lépését követően, legkésőbb 60 napon belül, az 

ott meghatározott szerződéses feltételek szerint kell leszállítani nyertes ajánlattevő 

ajánlatában megadottak szerint. Az 5 napos próbaüzem a 60 napba beleértendő! 

 

11.2. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik.  

 

Az elszámolás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló jogszabályban foglaltak alapján utófinanszírozással történik.  

A projekt támogatásának intenzitása: 100%. 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Eladó egy darab végszámla benyújtására jogosult.  

 

Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban 

rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással 

egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. 

pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapján kiszámított 

mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik. 

 

 

12./ Az ajánlatok érvényessége 

 

12.1. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napig maradnak érvényben, 

mely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig 

érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.  

 

12.2. A Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő indokolt esetben az 

ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket 

ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati 

kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 

eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által 

megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő 

által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem 

tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 

részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
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13./ Az ajánlattétel formája és aláírása 

 

13.1. Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá elektronikus 

formában 1 példányban CD vagy DVD adathordozón, nem módosítható, de olvasható 

Pdf CD/DVD-n kell benyújtani.  

 

A papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az 

eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó.  

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon 

benyújtott ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus 

formátumban benyújtott ajánlat tartalmával.  

Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Tételes árajánlatot és orvosszakmai kérdőívet 

(ártáblázat) szerkeszthető EXCEL, ill. word formában is! 

 

 

13.2. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 

vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 

illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 

ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az 

ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való 

tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 

gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 

az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

Az ajánlat eredeti példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az 

Ajánlattevő vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a 

szerződést az Ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. 

 

 Ebből a szempontból az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az ajánlatot 

aláíró személy(ek) az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentumok alapján az 



Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  
„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 

____________________________________________________________________________________ 

 

15 

 

Ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult(ak) vagy ezen személy(ek)től az ajánlat 

aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást csatolnak be. 

 

13.3. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

Ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az 

ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

 

 

14./ Az ajánlatok lezárása és jelölése 

  

14.1. Ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti, valamint elektronikus példányait egy borítékban kell 

lezárniuk, a borítékokat megfelelő jelzéssel ellátva: "eredeti" az ajánlattételi határidő 

lejártáig nem felbontandó". A külső borítékon fel kell tüntetni az eljárás 

megnevezését és számát 

  

 

14.2. A borítékot 

a.) az alábbi címre kell címezni: 

  

 Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft. tárgyaló - 2119 Pécel, Határ u. 3. V. épület) 

 

A borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és címét, továbbá az eljárás 

megnevezését és számát! 

 

14.3. Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért. 

 

14.4. Ajánlatkérő nem vállal továbbá felelősséget az ajánlatok postai úton, vagy 

futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén felmerülő késedelem 

miatt. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő előtt meg kell érkeznie a 14. 2. a.) 

pontban megjelölt címre. 

 

 

 

15./ Az ajánlatok benyújtási határideje 

 

15.1. Az ajánlatoknak legkésőbb 2018. február 01. 10:00 óráig meg kell érkezniük az 

Ajánlatkérőhöz a 14.2. a.) pontban megadott címre. 

  

Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az 

irányadó. 
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16./ Késedelmes ajánlatok 

 

 Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn 

túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a Kbt. 68. § (6) bekezdésben foglaltak szerint 

ját el.   

 

 

17./ Az ajánlatok módosítása és visszavonása 

 

17.1. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza 

ajánlatát. A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 13.), 14.) pontjainak 

megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő 

lejártáig kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az 

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy 

visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy 

táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt.  

 

17.2. Az ajánlatokat az ajánlat benyújtási határideje után nem lehet módosítani. 

 

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 

 

 

18./ Az ajánlatok felbontása  

 

18.1. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési 

Dokumentumban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg. A bontás mindaddig 

tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem 

kerül.  

 

18.2. Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő által felkért bizottság tagjain kívül az 

Ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, továbbá, a Kbt. 68. § (3) bekezdésben 

foglaltak szerint, a jogszabályban erre feljogosított személyek lehetnek jelen. 

 

18.3. Az ajánlatok felbontása a megjelent Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az 

ajánlattételi határidő lejártának napján a felhívás 18. pontjában megjelölt időpontban 

kezdődik. Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen 

lévő Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 

 

18.4. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye), 

az ajánlati ár, valamint az értékelési szempontokra adott válaszok, továbbá az ajánlat 

esetleges módosítása vagy visszavonása. 

  

18.5. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül 

megküld az Ajánlattevők részére. 
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19./ Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása 

 

19.1.  Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az 

ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi 

ellenőrzését. 

 Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges 

érvénytelenítésre vagy az Ajánlattevő kizárásra okot adó körülmények. Ennek 

megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt. 69. § (2) 

bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok utólagos 

csatolására, hiányosságainak pótlására, továbbá egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai 

hiányosságok pótlására valamennyi érintett Ajánlattevő számára, a Kbt. 71. § (3)-(9) 

bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a hiánypótlásra történő felhívásban 

meghatározásra kerülő időpontig - lehetőséget biztosít.  

 

 

19.2./ Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése 

érdekében, valamint az ajánlatban szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, 

illetőleg az Ajánlattételi Felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumban előírt 

egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 

tartalmának tisztázása végett az Ajánlatkérő - valamennyi Ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett - felkérheti az Ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a 

szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás kérésének valamint a válasznak 

írásban kell történnie, és az az ajánlat módosítását nem eredményezheti.  

 

Ajánlatkérő köteles írásban magyarázatot kérni a kirívóan alacsony ajánlati árat megadó 

Ajánlattevőtől a Kbt. 72. § (1) bekezdésben foglaltak alapján. 

 

19.3. Az ajánlatban előforduló számítási hibák tekintetében az Ajánlatkérő az egységárak és 

az összár közötti eltérés esetén az egységárat; a számmal és betűvel írt összegek közötti 

eltérés esetén a betűvel írt összeget veszi figyelembe.  

 

Az ajánlatban előforduló számítási hibák – fentieknek megfelelő – javítását az 

Ajánlatkérő végzi el és erről valamennyi Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatja. 

 

 

19.4. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az Ajánlati 

Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően 

megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit 

az eljárásból ki kell zárni. 
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Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdés a)-f) pontjaira való 

hivatkozással kerül megállapításra, az Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról 

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. 

 

Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számítottan, 

haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű 

megjelölésével, írásban értesíti azt az Ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a 

szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánította. 

 

 

 

20./ Az ajánlatok értékelése  

 

20.1. Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas 

Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb 

ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. 

 

A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a 

legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok 

a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes 

alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó 

súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi 

alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.  

 

Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10. 

 

Az értékelés során, Ajánlatkérő, a pontszámok kiszámításakor, az értékeket, a 

matematika szabályai szerint, egy tizedes jegyre kerekítve értékeli. 

 

Értékelési szempontok részletezése: 

 
 

1. értékelési szempont:   

     Az ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 70 
Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. 

  

2. értékelési szempont:  

Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése az 

alábbiakban részletezve: súlyszám 30 

 
A.) Középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék 1 db 

 

2/1. Mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej - Látómező szélessége min 160 fok, 

súlyszám 6 

Kérjük megadni!   

160 fok = 1 pont  

 >160 fok - < 180 fok = 5 pont 
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 ≥ 180 fok = 10 pont 

Értékelése a pontkiosztás módszerével történik a fentiekben megadottak szerint 

 

B.) Kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang készülék 1 db 

 

2/2.  Pwmód - PRF tartomány alsó határértéke, súlyszám 6  

Kérjük megadni!  

Max: 1000 Hz, előny a kevesebb!   

Max: 1000 Hz 1pont,  

legkevesebb megajánlott Hz 10 pont.  

Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. 

 

2/3.  Archiválás és paciens adatkezelés - Merevlemez mérete,  súlyszám 6 

Kérjük megadni!  

Min. 500 GB, előny a több!  

Min. 500 GB 1pont - max megajánlott GB 10 pont.  

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre.  

A minimum 500 GB-nál kevesebb megajánlás érvénytelen. 

 

2/4.  Lineáris vizsgálófej (1) - Jeladó kristályok száma, súlyszám 6  

Min 192 db, előny a több!  

Min 192 db 1 pont, max megajánlott db 10 pont.  

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. 

A minimum 192 db-nál kevesebb megajánlás érvénytelen. 

 

2/5.  Lineáris vizsgálófej (2) - Jeladó kristályok száma, súlyszám 6 

Kérjük megadni!  

Min 192 db, előny a több!  

Min 192 db 1 pont, max megajánlott db 10 pont.  

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. 

A minimum 192 db-nál kevesebb megajánlás érvénytelen. 

 

 

 

 

Az 1.) értékelési szempont pontozása a fordított arányosság elve alapján történik. 

A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek 

pontszáma 1-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek 

kiszámításra. (Fordított arányosság a hatósági útmutató 2016. évi 147. szám: III.A.1.ba 

pontja alapján) 

 

Az alkalmazott képlet: 

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: 

P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin. 

Ahol 

"Avizsgált" a vizsgált paraméter. 

"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. 

"Pmax" a maximálisan adható pont: 10. 

"Pmin" a minimálisan adh ató pont: 1. 
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Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámmal 

történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. 

 

A teljes nettó ajánlati ár kerül értékelésre. 

 

 

A 2. értékelési szempontban megadott 2/1. alszempont értékelése, ill. pontozása a 

vonatkozó szempontra adott szakmai válasz tartalma alapján a pontkiosztás 

módszerével történik a fentiekben megadottak szerint. 

 

A 2. értékelési szempontban megadott 2/2. alszempont értékelése, ill. pontozása a  

fordított arányosság szabályai szerint arányosítással történik. 

A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek 

pontszáma 1-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek 

kiszámításra. (Fordított arányosság a hatósági útmutató 2016. évi 147. szám:  

III.A.1.ba pontja alapján) 

 

Az alkalmazott képlet: 

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb: 

P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin. 

Ahol 

"Avizsgált" a vizsgált paraméter. 

"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. 

"Pmax" a maximálisan adható pont: 10. 

"Pmin" a minimálisan adh ató pont: 1. 

 

Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámmal 

történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. 

 

A 2. értékelési szempontban megadott 2/3., 2/4. és 2/5. alszempontok értékelése, 

ill. pontozása az egyenes arányosság szabályai szerint arányosítással történik.  

A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek 

pontszáma 1-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek 

kiszámításra. (Egyenes a hatósági útmutató 2016. évi 147. szám: III.A.1.bb pontja 

alapján) 

 

Az alkalmazott képlet: 

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb: 

P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin. 

Ahol 

"Avizsgált" a vizsgált paraméter. 

"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. 

"Pmax" a maximálisan adható pont: 10. 

"Pmin" a minimálisan adható pont: 1 

 

Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámmal 

történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. 
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A benyújtott ajánlatok értékelése két szakaszban történik. 

 

Az első szakaszban ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, 

és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő 

a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése 

szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az 

ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 

cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő ezzel egyidejűleg ellenőrzi az Ajánlattevő 

nyilatkozatában feltüntetett elérhető adatbázisok adatait is. 

 

A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint 

értékeli. 

 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles 

az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 

megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, 

valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által 

ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § 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 ajánlattevőket 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 ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és 

szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

 

20.2. A Kbt. 69. § (3) bekezdése értelmében az érvénytelen ajánlatokat az Ajánlatkérőnek 

nem kell értékelnie. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) pontja értelmében a kizáró okok 

bekövetkezését az eljárás befejezéséig vizsgálja. 

 

20.3. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (1) és (2) bekezdéseiben 

meghatározott körülmények fennállása esetén, kivéve a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

pontját. 

 

20.4. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen 

közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. 
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21.) Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele  

 

21.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről, annak meghozatalát 

 követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja 

 Ajánlattevőket. 

 

21.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor, a Kbt. 79. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint, írásbeli összegezést készít, melyet minden ajánlattevő számára 

a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, telefaxon 

vagy elektronikus úton megküldi. 

 

21.3. A 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn 

belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az 

ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön. 

 

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.  

 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, 

úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 

Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 

lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

  

Ebben az esetben Ajánlatkérő, az eredeti határidő lejárta előtt az ajánlati kötöttség 

időpontjának meghosszabbításáról, és annak indokáról, valamint ha szükséges a 

szerződéskötés új időpontjáról az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban 

tájékoztatni. 

 

 

21.4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 37. § (1) bekezdése h) pont értelmében az eljárás eredményéről, 

vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötéstől, illetőleg 

eredménytelen eljárás esetén vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] 

szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben 

történő közzétételre feladja. 

 

A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 
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22./ A szerződés megkötése 

 

22.1.  Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés 

szerinti szervezetekkel (személyekkel) kell az ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési 

dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően az ajánlati felhívásban 27.7. 

pontjában megadottak szerint megkötni.  

 

22.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti 

esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 

harminc nappal meghosszabbodik. 

 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, 

amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, a szerződés nem köthető meg azonban az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő tíznapos időtartam lejártáig. 

 

 

22.3. A szerződés aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői 

kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés 

aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az 

Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy 

személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó 

kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 

 

 

22.4. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a 

szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) 

bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési 

kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa 

előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem 

lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 

felmondásnak lenne helye. 
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III. Fejezet 

 

 

Műszaki leírás 
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ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK 

 

A.) rész 

Középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 

készülék 1 db 

A készülékkel szemben támasztott követelmények 

 

Műszaki paraméterek Minimum feltétel Ajánlattevő válaszai 

Ajánlattevő neve: Kérjük megadni  

Gyártó neve: Kérjük megadni  

Származási ország: Kérjük megadni  

Készülék típusa: Kérjük megadni  

   

Középszintű szülészeti-nőgyógyászati 

ultrahang berendezés Paraméter 

Minimum feltétel  

Készülék típusa Kérjük megadni  

Ergonómia   

Kereken gördíthető, konzolos 

készülékkialakítás 

Igen  

Monitor   

Monitor mérete min. 17" Igen, kérjük megadni  

Monitor típusa: LCD Igen  

Kezelőszervek   

Állítható magasságú és forgatható 

kezelőpult 

Igen  

Vizsgálófejek kezelése   

Vizsgálófej csatlakozók száma (adapter 

nélkül) 

Min. 3 db  

Üzemmódok   

B Igen  

M Igen  

Color Doppler Igen  

Power Doppler Igen  

PW Doppler Igen  

Triplex (realtime 2D+Color+PW) Igen  

Képminőség   

Szöveti harmonikus képalkotás (THI) Igen  

Real time compound technika (pl. Sono 

MR, Sono CT, Aplipure, Hl Com vagy 

ezeknek megfelelő képjavító eljárás) 

Igen, adja meg a 

képjavító eljárás nevét! 
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Speciális zajszűrő algoritmus 

alkalmazása képszemcsésség 

csökkentésre (pl. Xres, Precision 

Imaging, Hl Rez+ vagy azzal egyenértékű 

képjavító eljárás) 

Igen, adja meg a 

képjavító eljárás nevét[ 

 

Automatikus képminőség optimalizálás 

egy gombnyomással élő képen B és PW 

Doppler üzemmódokban 

Igen  

Vizsgálati paraméterek   

Rendszer dinamika tartomány Min. 200 dB  

Vizsgálati mélység (rendszeradat) Min. 2-30 cm  

Vizsgálófejek   

Convex vizsgálófej   

Típusa Kérjük megadni  

Frekvenciatartomány Min 2,0 - 6,0 MHz  

Kristályok száma a vizsgálófejben Min 192 db  

Látószöge Min. 60 fok  

Mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej   

Típusa Kérjük megadni  

Frekvenciatartomány Min 4,0-7,0 MHz  

Kristályok száma a vizsgálófejben  Min 128 db  

Látómező szélessége min 160 fok  Kérjük megadni! 160 

fok = 1 pont >160 fok 

- < 180 fok = 5 pont ≥ 

180 fok = 10 pont 

2/1. értékelési szempont! 

Kitöltése kötelező!  

A választ a 

FELOLVASÓLAPON 

kérjük megadni! 

Mérések    

Szülészeti-nőgyógyászati mérési csomag  Igen  

Automatikus valósidejű Doppler 

számítások  

Igen  

Képtárolás    

Készülékbe gyárilag beépített digitális 

archiválás HDD-n (álló-és mozgóképek 

tárolása)  

Igen  

Beépített HDD mérete min. 200 GB  Igen, kérjük megadni!  

USB csatlakozó képek elmentésére  Igen  

Készülékbe gyárilag beépített CD/DVD 

író egység álló-és mozgóképek 

archiválására  

Igen  

Fekete-fehér videoprinter digitális  Igen  

DICOM 3.0 kapcsolat (min. munkalista, 

tárolás)  

Igen  

Felvételek adathordozóra történő írásakor 

a választható min. JPG és AVI formátum  

Igen  
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Szerviz és jótállási feltételek   

Teljeskörű jótállás időtartama min. 24 

hónap 
Igen 

 

Szervizellátás biztosítása Igen  

24 órás szerviz-szolgálat Igen  

Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben   Kérjük megadni  

Munkaidő Kérjük megadni  

Szerviz telefonszáma ügyeleti időben Kérjük megadni  

Ügyeleti időszak Kérjük megadni  

Szerviz reakció ideje 

Max. 24 óra 

Igen, 

Kérjük megadni 

 

Ajánlott készülékre kiképzett szerviz 

szakemberek száma  

Min. 1 (Magyar nyelvű szaktolmács 

biztosításával) 

Igen, 

Kérjük megadni 

 

Gyártó által előírt karbantartás 

gyakorisága 
Kérjük megadni 

 

Alkatrész utánpótlás módja  Kérjük megadni  

Jótállás időtartama alatt a gyártó által 

előírt karbantartás és egyéb 

szolgáltatások ingyenesek 

Igen 
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B.)  rész 

Kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang 

készülék 1 db 

A készülékkel szemben támasztott követelmények 

 

Műszaki paraméterek Minimum feltétel Ajánlattevő válaszai 

Ajánlattevő neve: Kérjük megadni  

Gyártó neve: Kérjük megadni  

Származási ország: Kérjük megadni  

Készülék típusa: Kérjük megadni  

   

Minimum műszaki előírás  Követelmény  

Általános jellemzők    

Beépített, villogásmentes LCD monitor  Min. 21"  

Monitor felbontása  Min. 1600x900 

pixel 
 

Oldalirányokban elfordítható, magassági 

és mélységi irányokban a géptesttől, 

kezelőfelülettől függetlenül állítható, 

dönthető monitor  

Igen  

Állítható magasságú kezelőfelület  Igen  

Géptesttől függetlenül elforgatható 

kezelőfelület  

Igen 
 

Érintőkijelzős vezérlés  Igen, min 12"  

Egygombos képoptimalizálás  Igen  

Vizsgálófej portok száma (adapter nélkül)  Min. 3 db  

B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-

mód, Color M-mód, Antatómiai M-mód, 

Color Doppler, PW Doppler  

Igen 

 

Elasztográfiás vizsgálat, minden 

megajánlott fejjel  

Igen  

2D üzemmód    

Teljes rendszer-dinamika tartomány  Min. 200 dB  

Rendszer frekvenciatartomány  Min. 1-16 MHz  

Frekvenciaérték numerikus megjelenítése 

a vizsgálat alatt  

Igen 
 

Vizsgálati mélység  Min. 1,5 - 30 cm  

Képfrekvencia  Min 400 kép/sec  

Szöveti Harmonikus képalkotás  Igen  
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Zoom maximum (real time és utólagos)  Min. l0x-es  

X-res, vagy azzal egyenértékű 

szemcsésség-csökkentő eljárás  

Min. 3 fokozatban 
 

PWmód    

Mintavételi kapu alsó határa  Max. 1 mm  

Mintavételi kapu felső határértéke  Min. 20 mm  

PRF tartomány alsó határértéke  Max: 1000 Hz, 

előny a kevesebb! 

2/2. értékelési szempont! 

Kitöltése kötelező!  

A választ a 

FELOLVASÓLAPON 

kérjük megadni! 

PRF tartomány felső határértéke  Min. 12 000 Hz  

Fokonkénti szögkorrekció  Min. 0-80°  

Color Doppler (Velocity) mód    

Leképezhető sebességtartomány  Min. 0,8-300 

cm/sec 

 

Felhasználó által beállítható color mapek 

száma  

Min. 6 db 
 

Archiválás és paciens adatkezelés    

Merevlemez mérete  Min. 500 GB, előny 

a több! 

2/3. értékelési szempont! 

Kitöltése kötelező!  

A választ a 

FELOLVASÓLAPON 

kérjük megadni! 

Eltárolható kép számának maximuma  Min. 100 000 db  

Integrált USB csatlakozó  Igen  

Képek és klipek exportálása pendrivera  Igen  

Integrált DVD író  Igen  

Fekete - fehér videoprinter on- board 

vezérléssel  

Igen 
 

Teljes DICOM kapcsolat (munkalista, 

lekérdezés stb.)  

Igen 
 

Páciens adatbázisban keresés név, 

azonosító és dátum szerint  

Igen 
 

Convex vizsgálófej    

Vizsgálófej megnevezése  Kérjük megadni  

Jeladó kristályok száma  Min. 192 db  

Teljes frekvenciatartomány sávszélessége  Min. 2-6 MHz  

Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati 

mélysége  

Min. 30 cm   

Lineáris vizsgálófej (1)   

Vizsgálófej megnevezése  Kérjük megadni  
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Jeladó kristályok száma   Min. 192 db, előny 

a több! 

2/4. értékelési szempont! 

Kitöltése kötelező!  

A választ a 

FELOLVASÓLAPON 

kérjük megadni! 

Teljes frekvenciatartomány sávszélessége  Min. 4.0-9.0 MHz  

Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati 

mélysége  

Min. 14 cm  

Lineáris vizsgálófej (2)   

Vizsgálófej megnevezése  Kérjük megadni  

Jeladó kristályok száma  Min. 192 db, előny 

a több! 

2/5. értékelési szempont! 

Kitöltése kötelező!  

A választ a 

FELOLVASÓLAPON 

kérjük megadni! 

Teljes frekvenciatartomány sávszélessége  Min. 6.0-18.0 MHz  

Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati 

mélysége  

Min 8 cm 
 

   

Szerviz és jótállási feltételek   
Teljeskörű jótállás időtartama min. 24 hónap Igen  
Szervizellátás biztosítása Igen  
24 órás szerviz-szolgálat Igen  
Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben   Kérjük megadni  

Munkaidő Kérjük megadni  
Szerviz telefonszáma ügyeleti időben Kérjük megadni  
Ügyeleti időszak Kérjük megadni  
Szerviz reakció ideje 

Max. 24 óra 

Igen, 

Kérjük megadni 
 

Ajánlott készülékre kiképzett szerviz 

szakemberek száma  

Min. 1 (Magyar nyelvű szaktolmács 

biztosításával) 

Igen, 

Kérjük megadni 

 

Gyártó által előírt karbantartás gyakorisága Kérjük megadni  
Alkatrész utánpótlás módja  Kérjük megadni  
Jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt 

karbantartás és egyéb szolgáltatások 

ingyenesek 

Igen 
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IV. Fejezet 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS   
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FT-1170/Berettyó/2017 

 

 

 

Az eljárás nyertese az Közbeszerzési dokumentum külön mellékletében specifikált áruk 

leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:  

 

mely létrejött egyrészről a 

 

 

* Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.)  

 Képviseli: Dr. Muraközi Zoltán főigazgató  

 Adószám: 15372019-2-09 

 Számla sz.: OTP Bank Nyrt., Berettyóújfalu, 11738046-15372019 

 

a  továbbiakban: Vevő - 

másrészről a 

 

 

 

* _________________________(________________________) 

Képviseli:  

 Cégjegyzékszám:  

 Cégbíróság:  

 Adószám:  

 Statisztikai számjel:  

 Számlaszám:   

  

- a továbbiakban: Eladó- 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

 

 

Preambulum 

 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló módosított 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 

rész, a 113. § (1) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás megküldésével induló, nyílt, 

közbeszerzési eljárást bonyolított le ultrahang készülékek beszerzésére.  

 

Eladó, aki részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság 

javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében 

specifikált áruk tekintetében megnyerte.  

 

A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik: 
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1./ Szerződés tárgya: 

 

1.1. A szerződés tárgya a Vevő által 2017. december 29.-én megküldött ajánlattételi 

felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott, és a jelen szerződés 1. 

számú mellékletében megnevezett ultrahang készülékek beszerzése - a továbbiakban: 

áruk – adásvétele, továbbá az e szerződésben részletezett kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtása. 

 

1.2. Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a 

szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt műszaki leírásban szerepelnek.  

 

1.3.  A teljesítés magában foglalja a gyárilag új készülékek leszállítását, üzembe helyezését, 

5 napos próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet 5 napon keresztül tartó 

betanítását. A képzést, 2 fő részére, 5 napon át, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig 

kell megtartani. 

 

1.4. Teljes mennyiség: 

 

A.) középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 1 db 

B.) kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang 1 db 

 

A.) középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 
2/1. Mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej - Látómező szélessége min 160 fok:……fok 

 

B.) kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang 
2/2.  Pwmód - PRF tartomány alsó határértéke:…………Hz 

2/3.  Archiválás és paciens adatkezelés - Merevlemez mérete:…………GB  

2/4.  Lineáris vizsgálófej (1) - Jeladó kristályok száma:…….. db 

2/5.  Lineáris vizsgálófej (2) - Jeladó kristályok száma:………db 

 

2./ Szerződéses érték: 

 

2.1.  A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg nettó 

…………..,- HUF + ÁFA, azaz  nettó…………………………………..- HUF + ÁFA, 

mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az áru, 

valamint a kapcsolódó  szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. 

számú melléklete tartalmazza.  

  

 Az Eladó által megadott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők és ezen 

időtartamon belül semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.  

 

Ezen összegen felül Eladót semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. 

 

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre. 
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3./ Fizetési mód, kötbér: 

 

 

3.1. Vevő az ellenértéket a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti teljesítést 

követően, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, az Eladó által, a 

teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, annak dátumától számított 30 napon 

belül Eladónak a _________________ Bank Rt-nél vezetett 

________________________ számú számlájára történő átutalással fizeti meg.  

 

A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik.  

 

Az elszámolás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló jogszabályban foglaltak alapján utófinanszírozással történik.  

 

A projekt támogatásának intenzitása: 100%. 

 

Vevő előleget nem fizet. Eladó egy darab végszámla benyújtására jogosult.  

 

Vevő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben 

foglaltak alapján, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 

30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. 

pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapján kiszámított 

mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik. 

 

 

3.2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek késedelmes 

vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a teljes nettó 

szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 20 

(húsz) százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. 

 

 A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári 

napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért 

számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. 

  

 Meghiúsulási kötbér: Eladó a teljes szerződés szerinti áfa nélkül számított 

ellenértékének 30 %-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 

érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített 

késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. 
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Vevő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha 

— az Eladó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja 

— a teljesítés kizárólag az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el 

— a késedelem eléri a 20 naptári napot. 

 

 

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik: 

- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő (azaz az 

ultrahang készülékek határidőre történő átadása és a zavartalan próbaüzem befejezése 

napokban) tekintetében 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a 

szerződéstől azonnali hatállyal elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét 

érvényesíteni.  

- Amennyiben Vevőnek hibájából, Eladó, a szerződéskötést követően 20 naptári napon 

belül nem tudja a teljesítést megkezdeni. 

  

A Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetők, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, 

amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

 

 

4./ Szállítási feltételek és határidők: 

 

4.1. Eladó az árukat a „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja 

le Vevő részére. 

  

Teljesítés helye: Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) 

 

4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követően 

legkésőbb 60 napon belül leszállítja, üzembe helyezi és az 5 napos próbaüzemet 

megtartja. A készülékeket az 5 napos sikeres próbaüzem befejezését követően 

átadja Vevő részére. Az 5 napos próbaüzem a 60 napos szállítási határidőbe 

bekeértendő! 

 

4.3. Eladó részszállításra kizárólag a Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult. 

  

4.4. Eladó az áru(k) tervezett leszállítását és üzembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést 

küld Vevő részére.  

 

5.) Csomagolás: 

 

5.1 Eladó az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A 

csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre 

kerülnek.  
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6.) Az áruk átvétele és tárolása: 

 

6.1. Az áru(k) leszállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk 

fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját 

költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő 

átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Eladó 

kötelezettsége. 

 

 A fentieknek megfelelően a szállítmány bontását - külső sérülés esetét kivéve - a 

rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést 

megelőzően az Eladó szakemberei végzik Vevő jelenlétében.  

  

A szállítmány bontása során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó az üzembe 

helyezésre előírt határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik 

orvosolni.  

  

6.2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint 

leszállított áruk tekintetében biztosítja Eladó számára az áruk fuvareszközből történő 

lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett 

helyiségek zárhatóságának lehetőségét.  

  

Az áruk elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése 

tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót 

terheli.   

 

 

7.) Üzembe helyezés: 

 

7.1. Eladó az áruk leszállítását követően azok üzembe helyezését azonnal megkezdi. 

  

7.2. Eladó és Vevő köteles az áruk üzembe helyezéséről, ill. a teljesítésről jegyzőkönyvet 

felvenni.  

 

 A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett berendezés tartozékainak tételes 

jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat.  

 

 Az üzembe helyezést követő 5 napos próbaüzem sikeres befejezéséről felvett 

jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadó 

időpontnak, amikor Vevő a szerződés tárgyát képező áru(k)at mennyiségileg és 

minőségileg átveszi és a teljesítésről szóló igazolást az Eladónak átadja. Vevő kizárólag 

üzemszerű használatra alkalmas termékek birtokba vétele, esetén ad ki 

teljesítésigazolást. 

 

7.3. Eladó az áru(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényét rögzítő 

jegyzőkönyvi átadásakor köteles 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet 
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csatolni. Az áru(k) jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában Vevő 

jogosult megtagadni.  

 

7.4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőnél a 2 fő kezelő személyzetet az üzembe 

helyezés befejezéséig kiképzik az áru(k) rendeltetésszerű használatára. A képzést az 5 

napos próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. 

 

 

8.) Jótállás: 

 

8.1. Teljeskörű jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres üzembe helyezést követő 

jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számított min. 24 hónap.  

 

 A kötelező teljeskörű jótállás időtartama, az üzembe helyezés napjától számított min. 

24 hónap valamennyi eszközre. A jótállás időtartama alatt Eladó nem számlázhat sem 

karbantartási sem javítási költséget, és alkatrészköltséget sem.  A jótállás időtartama 

alatt Eladó feladata és költsége a kötelezően előírt gyári karbantartás(ok) biztosítása, 

szükség esetén a javítások elvégzése, a szükséges alkatrész-ellátás díjmentes biztosítása, 

a képzett szakemberek rendelkezésre állásának biztosítása, a szakszerviz-fenntartása.

 Amennyiben a jótállási idő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójának 

megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével árunként 

megnövekszik a jótállási idő.  

 

8.2.  A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási 

munkáinak díjmentes ellátását is a jótállási időn belül. Ezen időszakban semmilyen 

költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, az orvosi műszerek és informatikai 

berendezésekhez szükséges alkatrész díja stb.) nem számolható fel. 

 

8.3. Eladó kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, 

kellő számú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biztosítva) rendelkező 

szervizt tart fenn. A jótállás időtartama alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó- 

saját választása szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki. 

 

 Eladó a jótállási kötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei a 

hibabejelentéstől számított legkésőbb 24 órán belül a helyszínen megkezdik a hiba 

kijavítását és azt lehetőleg még azon napon be is fejezik, beleértve a hétvégéket és 

ünnepnapokat is.  

  

Ennek megfelelően Eladó az áru(k) tartalékalkatrész-ellátását úgy tartozik 

megszervezni, hogy az a hibák gyors kiküszöbölését ne akadályozza. 

 

 

9. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek: 

 

9.1. Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő 

részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához 

és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.  
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9.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével 

kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli. 

 

 

 

10./ Hatályba lépés: 

 

10.1. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba, és az Eladó általi maradéktalan 

teljesítésig marad érvényben. 

 

  

10.2. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a 

felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 20 naptári napon belül tárgyalásos 

úton nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett 

írásos nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani.   

 

10.3. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy 

részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan 

erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara 

által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően 

felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében 

állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, 

munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. 

  

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet 

bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 

 

 

 

11./ Egyéb feltételek: 

 

11.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 

formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell 

történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő 

kézbesítéskor áll be.  

Az egymással kialakult gyakorlat szerint a szerződő felek ettől eltérhetnek, s az értesítés 

szóban is történhet. 

 

11.3. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt 

kapnak.  

 

11.4. Jelen szerződés 1.-2. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
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11.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján Vevő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a 

nyertes ajánlattevő (Eladó) 

 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

 

11.6. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

 meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

 adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok 

 közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

11.7. A Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 

a) a nyertes Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 

b) a nyertes Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

11.8. A 11.7. pont fennállása esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

11.9. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésére 

figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

11.10. 143. § (1) Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 

szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11.11. Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – 

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 

zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

 

12./ Jogviták: 

 

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása 

céljából alávetik magukat, perértéktől függően, a Vevő székhelye szerinti bíróság 

illetékességének. 

 

12.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a 

Kbt. és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

 

12.3. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § alapján, illetve az abban foglalt feltételek 

fennállása esetén módosítható. 

 

 

Berettyóújfalu, 2018………………………… 

 

 

 

Eladó                 Vevő       

 

 

  

Ellenjegyzem:   

 

 

További Mellékletek:  

1. Artáblázat 

2. Orvosszakmai kérdőív 

3. Eljárást megindító felhívás  

4. Közbeszerzési dokumentum 

5. Nyertes szerződő ajánlattevő ajánlata   
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V. FEJEZET 
 

 

IRATMINTÁK  
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1. sz. Melléklet  

AJÁNLATI BORÍTÓLAP 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel: 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház 

orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  

 „FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek 

beszerzése” 

Ajánlattevő pontos neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

Email címe:  

A cég cégjegyzék száma:  

Cégbírósága  

Statisztikai számjele  

Adószáma:  

Uniós adószáma:  

A számlát vezető bank(ok) neve és 

számla száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

email címe: 

 

Cég hivatalos képviselőjének  

neve: 
 

 

Számlavezető Bank és számlaszám: 

 
 

 

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a közös ajánlattevők esetében. Kérjük, hogy 

ezután következzen az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék a következő oldalon. 
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2. sz. Melléklet  

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (2) ) 

ÉS ÁRTÁBLÁZATOK  

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

                                                                                                 Kelt:  

                                                                                                 Az ajánlat száma:  

 

Ajánlattevő neve: __________________________ 

 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján. „FT-

1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezéssel indított 

közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott 2017. december 29.-i keltezésű Közbeszerzési 

Dokumentumban rögzített kereskedelmi, pénzügyi és szakmai feltételeket a mellékletekkel 

együtt felülvizsgáltuk, annak feltételeit elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, 

ajánlatot teszünk a Közbeszerzési dokumentumban specifikált és az ajánlatunkban tételesen 

felsorolt termékeknek, a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott szabványoknak, 

szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő leszállítására 

_______________________________ (a teljes, ajánlati összeg betűvel és számmal kiírva, 

bruttó összegben de megjelölve az ÁFA értékét) összegben, vagy abban az egyéb összegben, 

mely az itt mellékelt és az ajánlat részét képező ártáblázat szerint megállapítható. 

 

A fenti teljes ajánlati ár megbomlik a mellékelt ártáblázat szerinti al összegekre. 

 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződés megkötését, a teljesítést az 

Ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban, valamint az aláírt 

adásvételi szerződésben meghatározott összegben és határidőn belül, az ott előírt 

feltételekkel, módon és minőségben teljesítjük.  

 

Beleegyezünk, hogy az Közbeszerzési dokumentum II. 12. 1. pontja értelmében az 

ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 30 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak 

eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő 

által a Közbeszerzési Dokumentumban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint 

bármikor elfogadhatók.  
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Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a 

szerződésnek a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint történő megkötéséig 

kötelező érvényű számunkra.  

  

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumot, 

és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 

közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.   

 

 

 

 

Kelt: 2018. _______________ hónap _____ napján 

 

 

 

 

                                                                                    _______________________________ 

        cégszerű aláírás 
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3. sz. Melléklet  
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint1 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint ajánlattevő melyet 

képvisel: ..……………………………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

 

- Társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben 

megjelölt kizáró okok. 

 

- Társaságunk teljesíti az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt műszaki és szakmai 

alkalmassági (M.1. és M.2.pont) követelményeket. 

 

 

 

 

Kelt: 2018. _______________ hónap _____ napján 

 

 

                                                                                    ______________________________ 

        cégszerű aláírás 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 



Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  
„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 

____________________________________________________________________________________ 

 

46 

 

4. sz. Melléklet  

 

Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról fenn nem állásáról 

(Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, )  

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás esetén nyújtandó be! 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint ajánlattevő melyet 

képvisel: ..……………………………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

 

Társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben 

megjelölt kizáró okok. 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

Cégszerű aláírás 
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5. sz. Melléklet  

 

Ajánlattevői nyilatkozat  

(Kbt. 67. § (4) bekezdés) 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________ 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

  hogy a Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) által  „FT-

1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése”  megnevezéssel indított 

közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam képviselt 

Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

Továbbá nyilatkozom, hogy  

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az alábbiakban jelölöm meg 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

……………………………………….. 

 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat: 

………………………………………….. 

 

vagy:  

 

Alvállalkozót nem veszek igénybe. 

Dátum 2018…… 

                                                                                 _________________________________   

                                                                                                        cégszerű aláírás  
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6. sz. Melléklet  

 

 

Nyilatkozat 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / I.  

 

Ajánlattételkor nyújtandó be!2 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő3 

nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

2. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő4 

nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott 

tőzsdén jegyeznek. 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 

kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

 

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 5. számú 

melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 

 

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 5. számú melléklet 

szerint nem kell nyilatkoznia. 

                                                           
2 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
3 Nem kívánt rész törlendő! 
4 Nem kívánt rész törlendő! 
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Nyilatkozat  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 5 6 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

1. Alulírott………………..……………………(képviseli: ……..……………………) 

mint ajánlattevő/közös ajánlattevő7 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, 

amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r. pont ra)-rb) pontja8 vagy rc-rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető. 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos 

állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Kelt: 

 

 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 

minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt  nem 

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

                                                           
5Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott 

tőzsdén). 
6 Ajánlattevők,közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.  
7 Nem kívánt rész törlendő! 
8 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 

r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem 
a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 

felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 
 

 

Vagy:  

 

2. Alulírott………………..……………………(képviseli: ……..……………………) 

mint ajánlattevő/közös ajánlattevő9 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, 

amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nincsen. 
3.  

 

 

Kelt: 

  

                                                           
9 Nem kívánt rész törlendő! 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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7. sz. Melléklet  

 

Ajánlattevői nyilatkozat  

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

 

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________ 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy az általam képviselt Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint  

 

mikrovállalkozás 

 

kisvállalkozás 

 

középvállalkozás 

 

nem tartozik a törvény hatálya alá. 

 

(A megfelelő válasz aláhúzását kérjük!) 

 

Kelt: _______________, 2018. _______________ 

 

                                                                                    _______________________________              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
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8. sz. Melléklet  

 

 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés és 

a 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról10 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás esetén nyújtandó be! 

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 

Ajánlattevő/közös Ajánlattevő11 nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-k) 

pontjai és a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – 

mellékletként csatolt12 –  igazolásokkal igazolom: 

 

Dátum:  

 

 

 

Cégszerű aláírás  

  

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. § alapján a nem Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő 

igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles 

ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági 

szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi 

vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett 

követelmények teljesítését; 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az 

Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és 

vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; 

amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását; 

                                                           
10 Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőknek kell kitölteniük és 

benyújtaniuk – amennyiben vannak. 
11 Nem kívánt rész törlendő. 
12 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban. 
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c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország 

illetékes hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által 

alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján 

elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 

a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot a Közbeszerzési 

Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság 

honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 

ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes 

hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást; 

gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 

részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 

ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten 

vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha 

van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi 

(cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban 

található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból 

ellenőrzi; 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 
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a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 

a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi. 

(2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)-c) pontja, vagy g) 

pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e 

pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert 

az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 
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Külföldi Ajánlattevő meghatalmazása a nevében történő ajánlat benyújtására (adott 

esetben) 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő, 

 

 

Alulírott(ak) a ___________________________________ ( az Ajánlattevő cég pontos neve 

és címe) képviseletében a szükséges felhatalmazás birtokában teljes jogkörrel eljárva jelen 

okirattal kifejezetten és visszavonhatatlanul  

 

m e g h a t a l m a z z u k 

 

______________________________________________-t (az ajánlatot benyújtó cég/személy 

pontos neve és címe), hogy nevünkben és képviseletünkben eljárva az Önök által „FT-

1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezéssel megindított 

közbeszerzési eljárás keretében az általunk gyártott/forgalmazott 

_______________________________ (az ajánlott termékek pontos megnevezése) termékek 

szállítására vonatkozó ajánlatot nyújtson be.  

 

Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az 

ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk 

elfogadása esetén a szerződés nevünkben történő aláírására. 

 

(A meghatalmazásnak értelemszerűen pontosan tartalmaznia kell annak terjedelmét és 

tételesen a meghatalmazott jogkörét.) 

 

Kijelentjük és visszavonhatatlanul korlátozás nélküli felelősséget vállalunk Önökkel szemben, 

a jelen meghatalmazás alapján a meghatalmazott által nevünkben tett/aláírt valamennyi 

jognyilatkozatban/szerződésben foglalt kötelezettség határidőre történő hibátlan teljesítéséért.  

  

Dátum,                                                                          Az Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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9. sz. Melléklet  

 

NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL  

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás esetén nyújtandó be! 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő / közös ajánlattevő 13 a Közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az 

ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben végzett 

referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak): 

 

Minimumkövetelmény: Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, 

M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 

éven belül a közbeszerzés tárgyában (ultrahang készülékek szállítása) teljesített, legalább 1 db ultrahang 

készülék szállítására vonatkozó referenciával. 

Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti 

referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az 

ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi 

figyelembe. 

1. 

A szerződés tárgya, megnevezése: 
 

mennyisége: 
 

a teljesítés ideje, kezdete, befejezése, év, hó, nap 
 

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a 

részéről információt adó személy neve és 

telefonszáma, 

 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

 

 
 

 
 

                                                           
13 Nem kívánt rész törlendő! 



Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  
„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 

____________________________________________________________________________________ 

 

 57 

Minimumkövetelmény: Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, 

M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 

éven belül a közbeszerzés tárgyában (ultrahang készülékek szállítása) teljesített, legalább 1 db ultrahang 

készülék szállítására vonatkozó referenciával. 

Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti 

referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az 

ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi 

figyelembe. 

 
 

2. 

A szerződés tárgya, megnevezése: 
 

a mennyisége: 
 

a teljesítés ideje, kezdete, befejezése év, hó, nap 
 

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a 

részéről információt adó személy neve és 

telefonszáma, 

 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

 

 
 

 
 

 

 

Kelt: 

  

 

 

………………………………… 

  cégszerű aláírás 
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10. sz. Melléklet  

 

N Y I L A T K O Z A T  

A FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre 

jogosult képviselője, a Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 

1.), mint Ajánlatkérő által folytatott  „FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek 

beszerzése”  tárgyú eljárásban - büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 

általam, az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok, az eredeti iratokról fénymásolás 

útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében 

megegyeznek. 

 

 

 

Kelt: ….........................................(helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………….. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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11. sz. Melléklet  

 

N Y I L A T K O Z A T  

AZ IDEGEN NYELVŰ IRATOK MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁRÓL 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 

1.), mint Ajánlatkérő által folytatott  „FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek 

beszerzése” tárgyú eljárásban - büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 

általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat 

magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar 

nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 

nyelvű eredeti iratok tartalmával. 

 

 

 

Kelt: ….........................................(helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………….. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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12. sz. Melléklet  

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK)RÓL14 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás 

során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során 

figyelembe vettem. 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
14 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
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13. sz. Melléklet  

 

 

NYILATKOZAT A CD TARTALMÁRÓL  

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy a hogy a papíralapon benyújtott ajánlat tartalma teljes egészében 

megegyezik az elektronikusan, pdf. formátumban benyújtott dokumentum tartalmával. 

 

 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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14. sz. Melléklet  

 

 

NYILATKOZAT  

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy társaságunk adatai a kizáró okok tekintetében, az alábbi 

nyilvános és közhiteles adatbázisokban érhetők el. 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………….. 

 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T 

NYILATKOZAT AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, az általam képviselt társaság az Áht. 41. § (6) bekezdésére 

figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

 

 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

  



Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében  
„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás 

____________________________________________________________________________________ 

 

 64 

16. sz. melléklet 
 

 

 

 

Ajánlattevői nyilatkozat  

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________ 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

hogy az általam képviselt Ajánlattevő esetében  

 

-  változásbejegyzési kérelem nincs folyamatban   

 

vagy: 

 

- változásbejegyzési kérelem van folyamatban, és ajánlatunkhoz csatoltuk az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. másolatát. 

 

Kelt: _______________, 2018. _______________ 

 

                                                                                    _______________________________              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
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Együttműködési megállapodás (minta)15 (Adott esetben) 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

  

„FT-1170/Berettyó/2017 – Ultrahang készülékek beszerzése” 

 

……………………………………………………………….… (név, székhely)  

Ajánlattevő 

 

…………………………………………………………….…… (név, székhely)   

Ajánlattevő 

 

(továbbiakban: Felek) között, 

 

A Gróf Tisza István Kórház, (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) által, tárgyi 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a 

későbbi együttműködési megállapodás fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi 

megállapodást kötjük: 

 

1. Képviselet: 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az 

ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes 

jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………..……………………………… 

(cégnév) részéről ………………..……………………………… (név, beosztás, telefon és 

telefax száma) teljes joggal jogosult. 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a 

………………..……………………… (cégnév) ………………..……………………… (név) 

teljes joggal jogosult. 

 

2. A szerződés teljesítésének irányítása: 

 

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

 

2. Felelősség vállalás 

 

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerték, 

megértették és azokat elfogadják.  

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába, 

összhangban a Kbt. 35. § (6) bekezdésével. 

 

                                                           
15Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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3. Feladatmegosztás 

 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

 

Feladat Cég 

  

  

  

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt: 

 

……………………………………………...  ……………………………………………... 

cégszerű aláírás  cégszerű aláírás 
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FELOLVASÓLAP ÉS ÁRTÁBLÁZAT 

 
(KÜLÖN MELLÉKLETBEN KITÖLTENDŐ!) 

 

Ajánlattételkor benyújtandó! 
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_____________________

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Súlyszám
Értékelés magyarázata, és minimum-

követelmények

AJÁNLATTEVŐ 

VÁLASZAI

1. értékelési szempont:

 Az ajánlati ár (nettó HUF) 70
Fordított arányosság elve alapján kerül 

értékelésre. 
........................  NETTÓ Ft 

2. értékelési szempont:

Az orvos szakmai minimumfeltételeken 

túlmutató elvárások teljesítése, összesen
30 Részletezve az alábbiakban

Készülék típusa: Kérjük megadni!

2/1. Mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej - 

Látómező szélessége min 160 fok 
6

Kérjük megadni! 

160 fok = 1 pont

 >160 fok - < 180 fok = 5 pont

 ≥ 180 fok = 10 pont

Értékelése a pontkiosztás módszerével 

történik a fentiekben megadottak  szerint

…..fok 

Készülék típusa: Kérjük megadni!

2/2.  Pwmód - PRF tartomány alsó 

határértéke
6

 Kérjük megadni! 

Max: 1000 Hz, előny a kevesebb!  

 Max: 1000 Hz 1pont - legkevesebb 

megajánlott Hz 10 pont. Fordított 

arányosság elve alapján kerül értékelésre.

…Hz

2/3.  Archiválás és paciens adatkezelés - 

Merevlemez mérete 
6

Kérjük megadni! 

Min. 500 GB, előny a több! 

Min. 500 GB 1pont - max megajánlott GB 10 

pont. Egyenes arányosság elve alapján kerül 

értékelésre. 

A minimum 500 GB-nál kevesebb megajánlás 

érvénytelen.

…GB

2/4.  Lineáris vizsgálófej (1) - Jeladó 

kristályok száma 
6

Kérjük megadni! 

Min 192 db, előny a több! 

Min 192 db 1 pont, max megajánlott db 10 

pont. Egyenes arányosság elve alapján kerül 

értékelésre.

A minimum 192 db-nál kevesebb megajánlás 

érvénytelen.

…db

2/5.  Lineáris vizsgálófej (2) - Jeladó 

kristályok száma 
6

Kérjük megadni! 

Min 192 db, előny a több! 

Min 192 db 1 pont, max megajánlott db 10 

pont. Egyenes arányosság elve alapján kerül 

értékelésre.

A minimum 192 db-nál kevesebb megajánlás 

érvénytelen.

…db

Dátum: ___________________

Alszempontok részletezése:

Cégszerű aláírás:______________________

FELOLVASÓLAP
és értékelési szempontok  (Kitöltése kötelező!) 

EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi 

szintjének javítása” című projekt keretében

„FT-1170/Berettyó/2017–Ultrahang készülékek beszerzése”

Ultrahang készülékek beszerzése:
A.) Középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék 1 db, és  

B.) Kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang készülék 1 db

Ajánlattevő megnevezése, székhelye:

A.) Középszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék 1 db

B.) Kiemelt szintű aneszteziológiai-intenzív ultrahang készülék 1 db
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Poz. Megnevezés
Mennyiség / 

db 

Ajánlott termék/ 

típusszám

Gyártó 

megnevezése

Származási 

ország

Egység-

ár nettó 

HUF

Összár nettó 

HUF
ÁFA %

Minőségi/meg-

felelőségi 

tanúsítvány 

engedély-

száma**

A
Középszintű szülészeti-nőgyógyászati 

ultrahang készülék 1

B
Kiemelt szintű aneszteziológiai-

intenzív ultrahang készülék
1

Megjegyzések:

1.

2.

3.

4.

5.

1 rész összesen

Cégszerű aláírás:______________________

Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítése során fix, nem változtatható.

Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!

A fejlécet ne írják át!

Kizárólag komplett ajánlat adható a Közbeszerzési dokumentumban megadott teljes műszaki tartalom teljesítésére!

ÁRTÁBLÁZAT 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház 

orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének 

javítása” című projekt keretében

„FT-1170/Berettyó/2017–Ultrahang 

készülékek beszerzése”

Ajánlattevő megnevezése:

** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!

Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó. 

Dátum: ___________________
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E L L E N Ő R Z Ő  L I S T A 
 

Nyilatkozatok  

1. Borítólap  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

2. számú nyilatkozat a Kbt. § 66 (2) bekezdése szerint (V. 

fejezet Formalevél) 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

3. számú nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint Ajánlattételkor nyújtandó be! 

4. számú nyilatkozat a Kbt. 62 § (1) és (2) bekezdése 

szerint 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 

megküldött felhívás esetén nyújtandó 

be! 

5. számú nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés 

tekintetében  

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

6.        nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) és kb) alpontja 

szerint 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

7. Kkvt. szerinti nyilatkozat Ajánlattételkor nyújtandó be! 

8. Külföldi ajánlattevő esetén  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

  

9. számú Nyilatkozat a referenciáról A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 

megküldött felhívás esetén nyújtandó 

be! 

Referenciaigazolás (adott esetben) A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 

megküldött felhívás esetén nyújtandó 

be! 

10. számú Nyilatkozat a fénymásolatban benyújtott      

dokumentumokról 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

11. számú Nyilatkozat a benyújtott fordításokról  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

12. számú Nyilatkozat a Kiegészítő tájékoztatásról Ajánlattételkor nyújtandó be! 

13. számú Nyilatkozat a CD tartalmáról Ajánlattételkor nyújtandó be! 

   14..     számú Nyilatkozat az adatbázisokról Ajánlattételkor nyújtandó be! 

15. számú nyilatkozat az átláthatóságról Ajánlattételkor nyújtandó be! 

16. számú nyilatkozat a változásbejegyzésről Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Egy eredeti példány papír alapon 1 db CD/DVD  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Együttműködési megállapodás (adott esetben) Ajánlattételkor nyújtandó be! 
EFOP-2.2.20-17-2017-0002 - „A Gróf Tisza István Kórház orvostechnikai 

infrastruktúra készültségi szintjének javítása” című projekt keretében, 

„FT-1170/Berettyó/2017– Ultrahang készülékek beszerzése” felirat 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Borítólap Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Oldalszámozott tartalomjegyzék Ajánlattételkor nyújtandó be! 

FELOLVASÓLAP  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Ártáblázat Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Oldalszámozás  Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Ajánlatok cégszerűen aláírva, cégjegyzésre jogosult, vagy 

meghatalmazott által szignált 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Aláírási címpéldány(ok) vagy minta(egyszerű  másolat) Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Meghatalmazás (eredeti, vagy aláírási minta (egyszerű 

másolat) 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Cégkivonat(ok), 60 napnál nem régebbi (opcionális) Ajánlatkérő ellenőrzi 

Változásbejegyzési kérelem(ek) Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Nemleges nyilatkozat benyújtása is 
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szükséges! 

NAV igazolása Ajánlatkérő ellenőrzi 

OMMH Ajánlatkérő ellenőrzi 

Közrend  Ajánlatkérő ellenőrzi 

Kamarai tagság Ajánlatkérő ellenőrzi 

CE forgalomba hozatali engedély A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 

megküldött felhívás esetén nyújtandó 

be! 

  

 

 


		2017-12-29T17:50:17+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




